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ПЕДАГОГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ

проф. д-р Весела Методиева Гюрова
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

КАЧЕСТВО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

QUALITY MANAGEMENT IN PRESCHOOL EDUCATION
Vesela Metodieva Gyurova
Sofia University, Faculty of Primary and Preschool Education

Abstract: The social environment, social context, sociocultural context, or milieu, refers to the physical or 
social setting in which people live or in which something happens or develops. It may be the culture that the 
individual was educated or lives in, or the people and the quality institutions, with whom they interact. The 
interaction may be in person or through communication media, even anonymous or one-way, and may not imply 
equality of social status. 

Дискусията за качеството на образованието в детската градина е актуална особено във връзка с 
трите основни приоритети на „Европа 2020“ – интелектуалния, устойчивия и приобщаващия рас-
теж. Повишаването на качеството на предучилищното образование е приоритет за европейското 
образователно пространство. Във връзка с това е важна необходимостта от: 1) съответстващи за 
възрастта програми за качествено образование; 2) система за осигуряване на качеството; 3) стан-
дарти за мониторинг на качеството във всяка европейска страна. 

Равният достъп означава достъп до качествено образование, а качественото образование раз-
крива пълния си потенциал само ако до него има достъп всяко българско дете

Всъщност в продължение на години у нас в различни проекти и в национални форуми се търси от-
говор на проблемите за спецификата на качеството на образователната институция.

Целите, които се осигуряват от мениджъра в детската градина са:
1. Цели на образователния процес.
2. Цели за осигуряване на финансови и материални ресурси.
3. Цели за осигуряване на трудови ресурси. 
За постигането на тези цели директорът трябва да се ръководи от съществуващите норма-

тивни документи и държавни стандарти.
Повишаващият се интерес към образователните алтернативи – училищата „Монтесори“ и 

„Валдорф“, „домашното образование“, „демократични образователни институции, „мълчаливо обра-
зование“ (Quaker education), „чартърни училища“ и редица други, представляват от никого неуправ-
лявана, самоорганизираща се революция, стояща на гребена на вълната на този нов мироглед. Според 
Рон Милър „това е едно истинско, неподправено социално движение, което в крайна сметка ще сме-
ни организацията с нещо коренно различно. Противно на стандартизираните образователни прак-
тики от индустриалната ера, раждащите се днес алтернативи ангажират младите хора в активно, 
смислено, отговорно отношение към света и ги поощряват да участват в строежа на една справед-
лива, грижовна и устойчива култура“ (Рон Милър, бр. 1/2009 на списание „Идеи“). Това движение е пред-
ставлявано от различни образователни методи, то е изразител на пет фундаментални принципа: 

 y уважение към всеки човек, 
 y устойчиво равновесие, 
 y децентрализиране на управлението, 
 y разделение на политическата, икономическата и културната сфери и всеобхватен мироглед.

1. Уважение към всеки субект
Според Мария Монтесори „детето е строителят на една неповторима човешка индивидуал-

ност“. То взаимодейства със заобикалящия го свят с решителност и любознателност, и е водено от 
своята вътрешна творческа сила. Човешките същества имат вродени способности и стремежи да 
оформят индивидуалност, която да възприема и изживява света по начин, който е различен от всеки 
друг. Ето защо подрастващите имат нужда от самостоятелност и сигурност, за да се развие напъл-
но техния потенциал. Целта на образованието, според нея, е да се грижим за покълването и пораст-
ването на тези семенца на вътрешната природа и уникалния потенциал на децата.
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2. Устойчиво равновесие
Образователната революция се изразява в отвореност към цялата сложност на живота. Да се 

живее в равновесие означава: 
 y да се отстоява собствено мнение – ненатрапчиво, оставайки отворени положения за прояви в 

реалността, които се възприемат като далечни или непонятни; 
 y да се изгради убеденост, че възможностите в живота са многообразни и временни, а не оконча-

телни. 
Благодарение на този принцип педагозите се отнасят към всеки партньор с особена чувствител-

ност и флексибилност (гъвкавост), вместо с доминираща идеология или стандартно зададени мето-
ди. Една публична и отворена образователна система търси равновесието, тя е толерантна и ин-
теркултурна. Предоставя многообразни алтернативи, представляващи различни пространствени 
и културни възможности.

3. Децентрализация на управлението
В наши дни истински важните решения, предопределящи качеството на образованието се упра-

вляват от общественоактивни граждани. Стандартизирането на предучилищното и училищното 
образование, което предстои след приемането на Проектозакона на МОМН (2012), се очаква не като 
правителствени проекти, а като образователни политики за образователни алтернативи – усилие 
на субектите, участващи в образованието да вземат екипно решения, чрез истинско активно и де-
мократично участие, за инициативи за качество с хуманни измерения.

4. Разделяне на политическата, икономическата и културната сфери на обществото
Философът Рудолф Щаейнер твърди, че обществото е най-здраво, когато неговите три основни 

функции/сфери – икономическата, политическата и културната – запазват цялостта си, без да про-
тивопоставят субектите в обществото. В нашите модерни времена икономическата инициатива 
се разпростира далеч отвъд границите си и по този начин се превъръща в баналност – нещо с пазар-
на стойност, вместо със своя вътрешна, самобитна необходимост. Образователната революция се 
опитва да върне преподаването и ученето в сферата на културата и културните компетенции, от 
които зависи и израстването на индивидуалността – на универсалната игра, на вътрешната свобо-
да и творчеството в общуването, дейността и поведението. Истинското учене е органична, спон-
танна и дълбоко смислена материя, която изисква автономност от политическите и икономически-
те сили, владеещи по настоящем публичното образование.

5. Всеобхватен/холистичен мироглед
От холистична гледна точка основната цел на образованието не е тази да предава одобрени и 

позволени порции опит, а да подпомага нестихващо въодушевление и вълнуващ интерес към света, 
да развива заедно с това умения за непреднамерено откривателство и критично мислене. Притежа-
вайки тези качества, холистично образованите хора живеят целеустремено, творчески и ангажира-
но за подобряването на света.

Взети заедно, тези пет цитирани, по-горе принципи представляват ориентири за качеството 
на институцията като път за преосмислянето на предположения и за оценяването на образовател-
ната система.

Управлението придобива характер на професионално средство, което позволява структуриране 
както на собствената дейност, така и като цяло на педагогическото взаимодействие, като действена 
практика на образователната институция. Начините на осъществяване на този сложен процес е съв-
местно проектирано, разбираемо чрез представите за професионална реализация и съобразено с концеп-
цията на ръководене. В големите образователни институции се осъществява ръководство при по-об-
ширно обхващане на начините на професионална реализация на отделните педагози. По правило на съ-
държателните дискусии по време на изработването на научно-теоретичните основания на техноло-
гията трябва да се търсят перспективи за усъвършенстване както на всеки един, така и общи за екип-
ния проект, включително родители, деца, помощен персонал, обществени фактори.

Педагогическата интерактивна технология е съвкупност от:
Теоретично и научно разработване и систематизиране на:
 y целите, като аспект на съвременните образователни изисквания от обществото;
 y съдържанието на проектиращите степени на взаимодействието;
 y модела на предучилищното възпитание и подготовка

Процесуално-описателна част като систематизиране: 
 y описание на процесите; 
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 y съвкупността от представи, умения, компетенции; 
 y способности за достигане на проектирани резултати от взаимодействието.

Процесуално-действена част при систематизиране на: 
 y проектиране на пространството за личностни и делови срещи;
 y осъществяване на технологичния процес; 
 y функциониране на всички личностни, инструментални педагогически средства. 

Тук се задават различните гледни точки за развитие на необходимата отвореност, публичност: 
у възпитателите възниква съзнанието за педагогическата ситуационност и предпоставките за ней-
ното прогнозиране. В по-многобройните по численост на класове и групи образователни институ-
ции сътрудниците са способни на общи дискусии и институцията гарантира преодоляване на съ-
ществуващи бариери.

Всяка интерактивна технология е изминаване на път от общото към конкретното. Тя извеж-
да и конкретизира обобщени понятия, предлага ги като ключови идеи от една страна, но и от друга, 
предвижда механизми за субектите като конкретни педагогически стъпки, за да се постигне резул-
тат съобразно целите. По-точно това са формулирани начални позиции, но и тяхното целесъобраз-
но етапно изменение. Всъщност тук става дума и за субективните фактори:

 y Какво отношение имат подрастващите към осъществяването на технологията и как се вграж-
дат техните потребности в нея?

 y Доколко родителите също имат отношение към тези нагласи на децата си?
 y Дали родителите са наясно с образователните стандарти за възрастта и придвижването на 

децата си в прогресивен план към тях?
 y Дали не ги манипулират чрез свободно избраните сфери на изразяване и педагогически услуги?
 y Доколко в технологията за образование се влияе върху приемането на другостта – работа с из-

оставащите, златната среда или надарените деца?
 y Не се ли поставят изискванията на родителите в противоречие към индивидуалността на де-

цата им и как да се преодолее това?
Важно е да се предпостави конкретното, всекидневното, нормативното. Съществува обаче зна-

чима разлика между това, което е собствено виждане, и неговото съдържателно формулиране. Все-
кидневието на педагозите се състои в предполагаемо, разбиращо се от само себе си протичане на ос-
новни и второстепенни моменти, които не могат да се изразят често пъти описателно в писмена 
форма. Това по-точно е особен вид рефлексия за собствените възможности, които са актуални как-
то за обществото, така и за тях самите. Процесът на изработването на технология е винаги въз-
можност да се осъществи процесът на самоизразяване на компетентност по посока на тематична-
та насоченост – една съществена и централна част на педагогическата дейност – гледната точка на 
тематичното сътрудничество между субектите се изяснява.

Има ли все пак предимства технологията в педагогически аспект?
За участващите в нейното създаване това е корелация и надеждност на поставените очаквания 

и организационните мерки, свързани с тях. Конкретните перспективи на по-нататъшната работа 
могат да се развият и предпоставят. Педагогическото качество възниква в процеса на рефлексия на 
педагогическата дейност и в перманентната работа по отделните аспекти в нея.

Систематичната оценка на качеството е в съответствие с определени стандарти за качество, 
с оглед да се гарантира задоволяването на всички потребности на субектите и заинтересованите 
групи в институцията. Инструментите и методите, чрез които се измерва и определя качество-
то се насочват преди всичко към оценката на „индивидуално качество“, т. към постиженията на 
всяко дете. Критериите за измерване трябва да имат отворен характер, доколкото те могат да 
бъдат адаптирани към всяка ситуация и към специфичния профил на детската градина. За „отворе-
ната“ към партниране детска градина, например, се използват стандарти, различни от подготви-
телния клас в училищната стая, но и в двата случая се отчита мястото на субекта в ситуацията 
на взаимодействието като образователна концепция. 

Определянето на качеството е възможен риск в управлението когато: 
 y се използва като алтернатива за намаляване на разходите, 
 y са сведени до минимум количествените показатели на стандартите, 
 y се използва за външен контрол, 
 y резултатите не са приети, като обективни в детската градина, 
 y се концентрира върху самото изпълнение на критериите, без да се прецени съучастието на субектите,
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 y стандартизира живота в детската градина и ограничава правата на субектите в нея. 
Определянето на качеството може да бъде шанс, когато: 
 y подкрепя вариантите на модели в педагогическата практика, 
 y осигурява единство на информация за дейността, общуването и поведението, 
 y съдейства за признаване на собствени силни и слаби страни,
 y задава позитивни профили на междуличностни отношения, с конкретен акцент върху диало-

гичността, 
 y подпомага оценяването на разпознаваеми компетенции, 
 y изгражда нови форми на личностното и организационното развитие, 
 y стимулира установяването на целенасочен, рационален стил на управление, 
 y легитимира ресурси, оптимално необходими за качеството, 
 y оптимизира процесите и ресурсите на оперативно равнище,
 y съдейства за проверката и за изпълнението на целите на институцията. 

В съвременната концепция за образование на личността интерактивната технология се схваща 
в аспекта на качеството на образователната институция, постигнато до момента. Изработването на 
съдържателни области за развитието Ӝ е винаги процес на всички педагогически субекти, които са 
част от тази институция.

При реализирането на допитване до 132 на брой педагози от различни институции, се отбеляз-
ват по пет критерии и съответно по десет за всеки от тях показатели, отнесени до качеството на 
институцията. Използва се номерация от 1 до 10 по степен на значимост и се установиха резулта-
ти, илюстрирани на Фигура 1.

Първите пет сред петдесетте показатели, избрани от учителите като постижения на инсти-
туцията – персоналната и социалната компетентност (ПСК) на педагогическия екип (50%), ка-
чество на образователните програми (КОП – 30%), функционалност на игрово-образователното 
прострнство (ФИОП – 16%), визия за професионално израстване (ВПИ – 8%) и стимулиране на 
възможности за мониторинг (СВМ – 7%).
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Фигура 1. Показатели за постижение на институцията

Други резултати са свързани с критериите за постигане на качество, резултат от функциони-
рането на педагогическия персонал по посока на: подготовката на образователното пространство; 
индивидуализирането на образованието; педагогическо планиране и проектиране; прецизно водене на 
документация; еволюция на качеството в институцията; литература и материали за информира-
не и осъвременяване; критерии за осигуряването на комфорт в ежедневието при функциониране на 
институцията 

0
1 0
20
30
40
50
60
70
80
90

1
критерии

3
критерии

5
критерии

7
критерии

ЦДГ и ПГ към ОУ

ОДЗ

Фигура 2. критериите за постигане на качество, резултат от функционирането
на педагогическия персонал
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Вижда се, че няма статистическа разлика по отношение на отговорилите с полюсна диференци-
ация – най-много положителни отговори са изведени по посока на критерий № 4 (прецизното водене 
на документация) и то в обединените детски заведения (ОДЗ) в сравнение с ПГ в СОУ и на ЦДГ. Дру-
го впечатление прави статистическата разлика в полза на позитивните отговори за ОДЗ. Най-висо-
ките стойности на отговори с „не“ са по във връзка с еволюцията на качеството на институцията 
по критерий № 5 (40%), като там са и най-ниските стойности за отговорите с „да“ (60%). Особена 
тенденция е налице и в другите типове образователни институции във връзка с втория критерий – 
индивидуализирането на образователните цели („да“ – 54%; „не“ – 46%).

Предучилищните институции са изправени пред сериозно предизвикателство, което предста-
влява изграждането на стратегия за развитие и еволюция на институцията. 

проф. д-р Димитър Виолетов Гюров
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ

PRIORITIES IN THE EDUCATIONAL POLITIC FOR PRESCHOOL INSTITUTIONS
Dimitar Violetov Gyurov
Sofia University, Faculty of Primary and Preschool Education

Abstract: Interpreting the problems of preschool education is inspired by current social, cultural and educational trends, 
namely: trends in expectations for the development of our integration in this aspect as an open and adapted to new conditions 
of the education reform in conditions of economic crisis; trends justifying the unity of national and European institutions 
in the process of their improvement; trends affecting continuity in achievements at national and European level as well as 
binding to the democratic traditions of our nation and citizens’ universal values of today; trends expressing civil and political 
approval of the integrational education process. All of them give more strategic sense of our national educational policy in 
higher education and thus promote it to a decisive factor for our European integration. 

По традиция в българското образование в различните обществено-икономически условия се 
търсят възможности да се постигне средно образование, осигуряващо практическата реализация на 
подрастващите в живота. Ориентираното към практиката образование, още по времето на Нико-
ла Живков преди 130 години, както и днес е изключително важен приоритет. Обсъждането във взаи-
мовръзка на демократичните традиции на предучилищното образование и на иновативните модели 
през 21 век има ключово значение за избора на обществото ни за следващите години напред. 

Ранното детско образование е приоритет на Европа 2020 – толерирането на възприемчивост към 
другостта, признаването на правото на език, опит, културни модели, възможностите за придоби-
ването на опит и ресурси, позволяват чрез тази защитена в Законопроекта теза да се разгърне про-
странство за педагогическо взаимодействие и за изграждането на светоглед на подрастващите при 
обмяна, развитие и коригиране на идеи, съобразно другите.

Успешното синхронизиране с европейската образователна система и реализирането на ранното 
детско образование до седем години е глобална цел на педагогическата общност и израз на споделена-
та отговорност с образователната политика на МОМН.

Политиката в областта на предучилищното образование се определя във връзка с изискванията на: 
 y Европейския съюз към членството на България в него – Европа 2020 и България 2020,
 y Концепцията за закон за предучилищно и училищно образование,
 y Проектозакона за предучилищно и училищно образование.

Изключително позитивно тук мога да се приветствам тезата, че образованието заслужено е из-
ведено още от предучилищното детство като национален приоритет и че предучилищното обра-
зование осигурява физическото, познавателното, езиковото, социалното, емоционалното и твор-
ческото развитие на децата, като се отчита значението на играта в процеса на педагогическо взаи-
модействие. Единната педагогическа система е цялостна концепция за детското развитие с единни 
подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 
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Образователната програма и програмната система са важни за:
1. Образователните функции за развитието на социално-значими свойства на личността.
2. Възможностите, определени от степента на приобщаване/включване на детето в социокул-

турното пространство. 
3. Образователното пространство като медия (среда) за детето при усвояването на културния 

опит и като условие за духовния му ръст. 
4. Позитивната образователна среда, която е следствие на употреба (функциониране) на подра-

стващите чрез разгръщане на образователни практики, които са подчинени на идеята на ху-
манизацията, диалогичността, природосъобразността и културосъобразността на педагоги-
ческото взаимодействие. 

Честването на 130-годишнината на функционирането на предучилищното образование на различ-
ни равнища в рамките на МОМН и на академичната общност на ВТУ и СУ ни обедини по посока на:

 y взаимодействие при взаимен респект или при взаимно признаване, 
 y осигуряване на климат, който дава сигурност на всеки, че неговият опит и мнение са ценни, 

уважени и никой няма да ги подцени; 
 y още нещо много важно – и в европейски и в български план не става въпрос за образование в не-

що, а за образование на субекта, самия него. 
Детето не се образова, за да може по-късно някога или някъде да има преимущества, а се образова 

сега, защото тук и именно в момента, то има преимущества за това – да разбира смисъла на отго-
ворността, за да разгърне своето мислене и действие, придружено от педагога и обществото, за ко-
ито неговото „днес“ и „тук“ е важно и ценно.

За това предпоставка са политическите, професионалните и обществено-хуманитарните оцен-
ки, около които да се обединим за образование на демократичното европейско общество.

Другата посока, в която се съдейства за утвърждаването на образованието, равнозначно на кул-
тура е фактът, че академичната общност съдейства за промяна на ориентацията на обществото 
към включването на детето от 4-годишна възраст в процеса на активна социализация, с което се съ-
действа за промяната на генотипсредовата корелация: разбирането за шансовете, които се предос-
тавят чрез образованието за обогатяването на житейската позиция на индивидуалността, така че 
тя да се види като част от хуманното общество. 

В България като страна член на Европейския съюз образователната политика получава един на шан-
совете за равенство във възможностите за образование нов етикет чрез акта на приемане на Законопро-
екта – етикета на българските граждани с тези на европейските. Това е основен духовен капитал на об-
ществото. Така се гарантира динамичната промяна житейската позиция в образованието да се тран-
сформира в социална позиция и то още от най-ранна възраст – в какъв план е възможно и позволено да 
се изгради „картината за света“ и какви средства са на разположение на подрастващите. 

Тук отново, както и в редица други публикации бих поставил като основа ключовите компетен-
ции, но не формално математическата, речева, природонаучна или общо образователна подготов-
ка, а онзи комплекс от основни ядра в субективния опит, имащи отношение не към съществуване-
то, а към бъдещата активна реализация на новото поколение в европейското пространство. Това съ-
що определям като изключително значение на образованието в детството, което се осигурява чрез 
него. Защото разбирането на текста, на граматически категории, на математическите формули – 
нужни ли са те, когато е пренебрегнато отношението към книгата към търсенето на собствено ре-
шение и откривателството? Картината за света е толкова широка и всеобхватна и така обобще-
но и универсално систематизирана, колкото тя е естествено пространство за взаимодействие. Ние 
като субекти в образователната политика съдействаме за ориентирането на обществото в ценно-
стите, когато става дума за приоритети на образование. 

Коя е актуалната основа за интензифициране на българското образование и то така, че осигури 
на обществото положителни промени още от етапа на ранното детско образование? 

Същевременно – да го доближи му до успехи в професионален и в кариерен план, подобно на всички 
учители в европейското образователно пространство.

Основанията ми за търсене на консенсус в тази посока са няколко:
1. Акцентирането върху формулировката „образование“ – учителят не иска да бъде оторизиран 

в ролята да образова, а да има сигурност в това, че обществото чрез отговорна политика по-
твърждава, че „човек се образова по своя воля и че образованието е активен, а не пасивен про-
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цес“. Това е различна философия за образование. Означава учителят да е свободен да се постигне 
създаването на една картина, която не е буквално копие на книжката/учебника, а е гледна точ-
ка за света, т.е. да избира подходящ за децата/учениците комплекс от процеси на възпитание и 
обучение в иновативен модел. Между него и процеса на създаването на картината и истинския 
свят стои субективният смисъл на индивидуалността. Това не е нова постановка в теорията 
и практиката на педагогиката и психологията, но според мен е важна идея, защото образовани-
ето се извежда като национален приоритет. 

2. За учителите в практиката интензифицирането означава нова насоченост във взаимодейст-
вието с децата/учениците, която все още е дилема в институциите – да се представи възмож-
но най-точно светът такъв, какъвто е или да се подпомогне осъзнаването му като такъв, ка-
къвто изглежда за детето или то желае да го вижда по своя преживян позитивно в емоциона-
лен план начин (Гюрова, В., Спиридонова, Л., Стоянова, М., Годишник на СУ, 2010). Да се заложи 
на обема информация, или на субективния опит чрез компетенциите? Защото погледнато през 
погледа на науката, на професионалиста-педагог и на детето понятието образ/картина и „об-
разование“ има един и същ корен, но различен смисъл във взаимодействието. 

3. Университетската общност е в дълг към педагогическата практика – да може да повлияе кон-
структивно върху по-бързото придвижване на произтичащи процедури за всеобщо обсъждане 
и приемане на стандарти, нови учебни програми, а те са от значение за интензифицирането на 
съдържанието и на организацията на педагогическото взаимодействие: връзката цели – съдър-
жание – форми – методи и средства. Как да се свързва проектирането на ежедневието с нови-
те тенденции в европейското пространство? 

И така как се възприема структурно концептуалния нов модел за реализирането на предучилищ-
ното образование:

Той извежда отговори на въпроса „За кого?“ – в основата е образованието на детето/ученика, 
става дума за съучастие на учителя, родителите, общността в изграждането на „картината за 
света“ (партиципация), за отвореност към взаимодействия на детето/ученика, за игрово-образова-
телни пространствата с неконвенционални решения, за склонност към трансформиране на матери-
ални и духовни ресурси, обогатяващи обществото ни. 

Тук е и отговорът на въпроса „Защо?“ – нова е възможността за визии, отправени към света и 
неговото реално сътворяване – на духа, на фантазията и на културните образователни проекти. 
Става въпрос за възможността за всеки един да се осигури достъп за отворен проект за живот и за 
съдействие при промяна на света. Затова в образователните процеси се постига субективния опит, 
който влияе върху изразяването на индивидуалността.

Посочени са отговори на въпроса „Какво?“– изведена е единната система в образователни етапи, 
степени и съдържателни области. Заявяването на образователни стандарти е заявка за приемстве-
ност в образователното съдържание от ранното детство до юношеството. Учителят очаква да 
получи възможност да обсъди конструктивно програмите за предучилищно и училищно образование 
при обновяването на образователни конструкти, подходящи за 21 век? 

Още по-отговорният въпрос „Как?“ – отговорите за образованието в сътрудничество, израз на 
културата чрез образование. То е свързано с интензифицирането на подготовката на педагози, спо-
собни на сътрудничество и преодоляващи продуцирането на неравенството в шансовете за обра-
зование. Тук е ролята на институциите и функционирането им без селектиране на деца/ученици, за 
които са предназначени средства, за разлика от други. 

Не на последно място „Къде?“ – широкото и перспективно образователно пространство. Чрез въз-
можността за осъзнаване на потребности и преследване на интереси – собствените и чуждите – ос-
ведоменост и интерпретация, значението на света в неговото устойчиво, интелектуално и при-
общаващо развитие. Учителят би поздравил подкрепата на всички нас на тези образователни прогре-
сивни процеси, когато интересите не се пренебрегват и подтискат, а противоречията възникват и 
става дума за това силата да надделее над несигурността, а смелостта за промяна да се съхрани ка-
то визия в индивидуалния и груповия просперитет.

Ето защо поставянето на въпроси, отнесени до виждането на педагозите за детето, неговия 
център в образователното пространство също по-нататък се проучват във връзка с методическа-
та насоченост на педагозите.
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Фигура 1. Процентно разпределение на избора: Може ли да споделите какви методи
на за предучилищно/начално образование се фаворизират в тази възраст?

1.1. за информиране и опознаване
1.2. за игра и пресъздаване
1.3. за откриване и детски опити
1.4. за правене и представяне
1.5. други
Резултатите по този въпрос убедително диференцират почти като равностойни – за инфор-

миране и опознаване (1.1.) и за игра и пресъздаване (1.2.) при учителите от подготвителните групи. 
При учителите от подготвителните класове се извеждат на първо място информирането (1.1.) и 
продуктивно-практическите дейности (1.4.).

Представените изследвания потвърждават, че овладяването на български език се осъзнава от 
учителите в контекста на по-общите цели на предучилищното образование – ориентирането в 
обективна картина за света, която емоционално се интегрира от положителното и оценъчно от-
ношение към света. Речевото развитие се схваща в тази план като речево възпитание и речево сти-
мулиране. Тези процеси са подготвени още преди шестгодишна възраст. Статистически значимо е 
различието по оценката за значението на играта и продуктивните дейности (приблизително в об-
ратното съотношение на 1.2. и 1.4.).

Традиционно развитието на речта винаги е водеща при учителите в предучилищните класове. 
В тези институции учителите са по-склонни да приемат известна подготовка на детето при раз-
познаване на името си, на букви на близки хора или техни имена. При учителите в детската градина 
ангажирането е по-ясно към слушане и разказване на приказки, епизоди, случки, рецитиране на стихо-
творение. Съществено се оказва посочването в сферата на други концентриране на вниманието при 
слушане и говорене, интонационна изразителност. 
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Фигура 2. Процентно разпределение на избора по втори въпрос: Кои са приоритетите
на комуникацията и общуването в детската градина/началното училище?

2.1. с игров характер
2.2. с познавателен характер
2.3. с практико-приложен характер
2.4. с неформален характер (връстници/възрастни)
2.5. други
Приоритетите на комуникацията и общуването се обосновават като подчинени на игровия ха-

рактер в рамките на задължителната подготовка и за двете анкетирани групи учители. На Фиг. 2 
това се изразява в процентно най-високо отношение на първото твърдение (2.1.). Това за препода-
вателите в подготвителен клас противоречи на виждането, че преобладаващи са информационно-
познавателните методически насоки. До известна степен тук се представя със схващането за из-
ползването на йерархия от мотивировки, които се съподчиняват – игровата насоченост се използ-
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ва при решаването на познавателни задачи, откъдето се определя и своеобразието на предучилищ-
ното обучение. 

Не толкова диференцирани от процентното отношение по посока на адаптивността, която 
те гарантират се вижда и креативността – творческо-пресъздаващото систематизиране на оп-
ит. От Фиг. 3 проличава, че адаптивността, която е изведена като основна способност на дете-
то в резултат на предучилищното образование и в двете групи от респонденти се извежда на пър-
во място, но има разлика в зависимост от мястото на функциониране на детето в детската гради-
на и училището. 
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Фигура 3. Процентно разпределение на избора по трети въпрос: 
Кои са основополагащите представи за индивидуалността на детето,

заложени в образователното съдържание?

3.1. адаптивност
3.2. идентичност
3.3. инициативност
3.4. креативност
3.5. други
Като подготвителни стратегии се постигат: рефлексивното учене (концептуално) чрез сериа-

цията и класификацията, оперирането с предмети и обекти, възпроизвеждане на факти и резулта-
ти в допонятийно житейско научаване (кондиционално), обяснението, извеждането и разкриването 
на преходите от явлението към същността и от същността към други аналогични явления.
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МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

MODEL OF MANAGEMENT OF SCHOOL ORGANIZATION USING INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY
Galin Borisov Tzokov
Plovdiv University, Faculty of Pedagogy

Abstract: The article discusses the nature and specifics of the model of school management based on ICT use.

В епохата на информационното общество, управлението все повече се свързва с феномена „е“ – 
електронизиране на управленските и бизнес процеси в глобален мащаб при широкото използване на 
информационните и комуникационни технологии. Е-управление се разглежда като една значима тех-
нологична иновация. При него процесите в организацията се осъществяват предимно в електронен 
вид на базата на модерни комуникационни и информационни технологии. Елементи на електронно-
то управление, принципно са: електронния документооборот, интегрираните управленски систе-
ми; системи за управление на взаимоотношенията с клиенти; бизнес интелигентни системи; сис-
тема за обучение и повишаване на квалификацията на персонала; промяна на основни характеристи-
ки на управленските функции; е-маркетинга; е-рекламата. Спецификите на е-управлението, основа-
но на съвременните информационни и комуникационни технологии могат да се сведат до следното: 
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това е управление, което включва електронни взаимодействия, в комбинация с традиционните ко-
муникации лице в лице; ръководството и персонала са с по-голям достъп до информация; вземането 
на управленски решения и дейности (като стратегическо планиране) преминават към по-ниски орга-
низационно равнища; управление, при което се разширява творчеството и иновационния потенци-
ал на организацията; демократичен тип управление, насочено към провеждане на политика в органи-
зацията, свързана с осигуряване на по-голяма свобода на действие на персонала; управленските про-
цеси се осъществяват в организационни мрежи; управление, при което се намаляват разходите в ор-
ганизациите, най-вече тези свързани с поддържане на администрация и административните услуги; 
при него се променят ролята, функциите и стила на управление на мениджърите в организацията.

В условията на общество на знанието, в което революционно се усъвършенстват информаци-
онните технологии, съвременното училище също променя своя модел на управление. Това е така, за-
щото новите достижения на компютърната техника, на Интернет комуникациите много бързо се 
внедряват в различните области на обществения живот, включително в сферите на публичния ме-
ниджмънт и на образованието. От друга страна училището е публична институция и като такава, 
то не бива да изостава от общите тенденции, свързани с въвеждане на е-управлението в публични-
те институции на държавата. 

Така въвеждането на ИКТ в управлението на училищната организация е закономерен процес, раз-
вил се в резултат на иновационния натиск от страна на различни макросоциални фактори в инфор-
мационното общество (управленски, икономически, технологични). В същото време широкото из-
ползване на информационни технологии в управлението на училището може да се разглежда като ва-
жна структурна иновация, реализирането на която позволява:

 y Да се подобри оперативността при получаване на информация от всяко структурно звено; 
 y Да се снижат трудовите разходи за работа с документи;
 y Да се намали времето за вземане на управленски решения;
 y Да се повиши информационната култура на управлението;
 y Да се подобри бързината в получаването и обработката на информацията;
 y Да се намали разхода на време от страна на специалистите при осъществяване на функциите 

на анализ, подготовка и контрол на информацията;
 y Да се въведат нови форми на предоставяне на информация, нови форми на учебни занятия, но-

ви форми за връзка с родителите и общността;
 y Да се активизира и подобри методическата работа на преподавателите на основата на из-

граждане на виртуални социални професионални мрежи;
 y Да се разширят възможностите за прилагане на маркетинговия подход и рекламата в образо-

ванието;
 y Да се създадат условия за въвеждане на е-процедури са осигуряване и поддържане на качество-

то образованието.
На практика почти всички управленски дейности сериозно се повлияват от използването на 

ИКТ, поради факта, че управление на образователната организация в условията на информационно-
то общество, се превръща в управление на информационни потоци. Тази особеност на управленска-
та дейност, на свой ред изисква от училищното ръководство решаването на поредица от задачи от 
техническо, технологично и етично-професионално естество. Сред тях са:

 y Обезпечаване на надеждна защита на информацията;
 y Определяна на кръга на нейните потребители;
 y Структуриране на информацията по такъв начин, че всеки потребител да има достъп до нея, 

в рамките на неговите професионални компетенции.
Специфичните особености на модела на управление на училището, при използването на ИКТ, мо-

гат да се сведат до следното:
 y Наличието на е-политика, като важен елемент от училищните микрополитики, определящи 

функционирането и развитието на организацията. E-политиката се определя като политика 
на училищното ръководство насочена към „електронизиране“ на управлението в училищната 
организация и към създаване на условия за по-широко използване на информационните и кому-
никационни технологии в процеса на обучение. 

В съвременните условия за отделното учебно заведение става все по-необходимо да има изработена 
политика по отношение използването на Интернет технологиите и виртуализация на училищна сре-
да. Това означава да бъдат определени основните принципи, да бъдат разработени конкретни страте-
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гии и програми, насочени към разширяване на използването на ИКТ в училищната организация. От ед-
на страна този процес изисква съобразяването с макрополитиките по отношение на въвеждането на 
ИКТ в образованието, приети и осъществявани на национално ниво. От друга страна процеса на реа-
лизиране на училищни политики предполага, проблемът за управлението, чрез съвременните ИКТ да се 
разработи като отделна стратегия или да залегне като основен проблем в Стратегията за развити-
ето на училището. На основата на тази политика е необходимо да се конструира и Училищен правил-
ник или Правила за използване на Интернет и работа във виртуалното пространство. Този документ 
трябва да гарантира правата и отговорностите на отделните участници в училищната организа-
ция, достоверността и актуалността на публикуваната информация, да осигурява безопасни условия 
и защитата на личното достойнство на обучавани и преподаватели.

Основните области, в които е насочена е-политиката на училищната организация са:
 y Модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в сферата на ин-

форматизацията (компютърна и друга техника, интранет и интернен свързаност);
 y Внедряване в образователния процес на новите информационни и комуникационни технологии 

с цел повишаване на ефективността на образователния процес ;
 y Създаване на информационно-методическа среда на училището като елемент от виртуалната 

му среда. Работата в тази област ще способства за професионалното развитие на учителите, 
включително и по отношение на използване на ИКТ в обучението;

 y Създаване на условия за самореализация и повишаване на информационно-технологичната (ци-
фровата) компетентност на обучаваните. Целта е да се изгради гражданина на новото ин-
формационно общества като се подготви за успешна социализация в информационната среда.

 y Въвеждане на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни компютърно базира-
ни и WEB базирани е-инструменти;

 y Създаване и развитие на комплексно информационно пространство (виртуална среда) на учи-
лищната организация, чрез възможностите на автоматизираните информационни системи за 
управление, WEB и WEB 2.0 инструменти. 

Следващата специфична особеност на модела на управление на училището при използването на 
ИКТ, е свързана с разработването и реализиранито на е-стратегия за внедряване на информационни-
те и комуникационни технологии в процеса на обучение и управлението на организацията. 

Стратегия (от древно гръцкото τρατηγία, „ръководство на войската“) се определя като общ, не-
детайлизиран план за осъществяването на определена дейност, обхващащ продължителен период от 
време, разглеждан като способ за достигане на сложни цели. От своя страна, понятието е-страте-
гия се използва за „описание на планове, намерения, политики за сегашното и бъдещото използване на 
ИКТ в организацията и гъвкавостта при решаването на спорни ИТ въпроси. Определят се три ни-
ва на информационната стратегия на организациите – информационни технологии, информацион-
ни системи, мениджмънт на информацията“ (Сариев, 2008; 60). Е-стратегията може да бъде част от 
общата стратегия за развитие на училището, а също така да бъде разработена и приложена и като 
отделен стратегически документ, който кореспондира и допълва общата стратегия за развитие на 
училището. Вторият вариант се прилага широко в бизнес организациите, а последните години на-
влиза все по-широко в училищните политики на учебни заведения от различни образователни сис-
теми. Стратегия се разглежда и като инструмент за програмиране на развитието на организация. В 
този смисъл е-стратегията може да се определи като един от основните инструменти за развити-
ето на училището, който е изграден от три относително самостоятелни елемента:

 y Стратегия за информационните технологии – фокусирана върху развитието на ИТ инфра-
структурата / компютри, свързаност софтуер/;

 y Стратегия за информационните системи – тя се отнася до свързването на изграждането на 
информационни системи с нуждите на училището от модерни форми за получаване и използ-
ване на информацията;

 y Стратегия за информационен мениджмънт /управление/ – насочена към определяне на начина 
по който училищната организация управлява своите основните дейностите в областта на 
информационните технологии и информационните системи. 

Стратегия за информационно управление е ръководен инструмент за училищната организация, 
чрез който се „постига по-пълното използване на предимствата, които дават информационните и 
комуникационни технологии за управлението на училището. Наред с това, разработената страте-
гия за информационно управление на училището, помага при събирането и обработването на инфор-
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мацията, с оглед на по-ефективния мениджмънт на училището и по-доброто образование получава-
но в него“ (BECTA, 2007). Стратегията за информационно управление е насочена към четири основни 
направления на развитие на училищната организация. Това са:

 y „Успешно управление на информацията – свързано е с определяне на ясна визия за използването 
на ИКТ в училище и реализиране на стратегия. Трябва да бъде подкрепяно от целия персонал, 
като и от ученици, родители;

 y Развива капацитета и способностите на организацията – очертава стъпките през които учи-
лището преминава в процеса на успешно управление на информацията;

 y Увеличава ефективността на организацията – свързано е с оценка на резултатите от прила-
гането на системата за информационно управление; 

 y Подобряване на информационно управление – насочено е към повишаване на качество на под-
държаната информация. Направлението е свързано и с формиране на училищни политики за 
осигуряване на място за удовлетворяване на нарастващите нива на сигурността на информа-
цията и информационната защита, като резултат от управлението и споделянето на инфор-
мацията“ (BECTA, 2009). Като цяло, може да се отбележи, че основните функции на е-страте-
гията на училището са свързани с: разширяване на информационни услуги, чрез което се пости-
гат по-добри резултати в събирането, преноса и анализирането на информационните потоци; 
подпомагане на управленските дейности, свързани с: подобряване на връзките с местната общ-
ност, училищните партньори и други външни институции; по-ефективно проследяване на 
прогреса в резултатите и продуктите и постижението на учениците; проблеми с общуване-
то и поведението на учениците; установяване на по-добра комуникация с родителите на уче-
ниците; трансфер към информация – „разширяване на възможностите за трансфер на инфор-
мация, както в различните равнища в йерархията на управление и на вземане на решения, така 
и между учители, учащи, родители, училищни и други институции, което дава възможност за 
намаляване на административния товар на училищата“ (BECTA, 2008).

 y Друга особеност на модела на управление на училището, при използването на ИКТ, това е спе-
цификата в осъществяване на основните управленски функции в организацията. 

Една от основните управленски функции е планиране. Чрез нея се уточняват желаните състо-
яния на училищната организация, подреждат се във времето конкретните актове на дейност. При 
използване на компютърна техника и Интернет инструменти, планирането като основна упра-
вленска дейност се реализира по различен начин. На първо място в този случай се говори за е-плани-
ране (e-planning) в училищната организация. Е-планирането се разглежда като управленска дейност, 
при която се предвиждат действия, чрез които ще се постигат целите, свързани с прилагането на 
информационните и комуникационни технологии в процеса на обучение и в управлението на учи-
лищната организация. В този смисъл е-планирането е насочено към:

 y „Изработването на план за действие, целящ въвеждането на електронно обучение и ИКТ в учи-
лище;

 y Актуализиране на Стратегически план за развитие на училището с дейностите по въвеждане 
на ИКТ в обучението и управлението;

 y Подкрепа учебни планове, в които присъства обучение чрез ИКТ;
 y Подобряване на ефективността на учителите при използване на ИКТ;
 y Одит и измерване на позицията на училището;
 y Създаване на пътна карта на ресурси и средства“ (E-planning Resources).

На второ място ИКТ се използват широко в процеса на изработване на различните видове училищ-
ни планове (стратегически, тактически и оперативни). В този случай могат да се използват софтуер-
ни програми (особено са подходящи при планирането на различните ресурси нужни на организацията), 
както и електронни шаблони за различни типове училищни планове (виж на http://icttoolkit.wikispaces.
com/ePlanning). Особено ефективно е и използването на информационни технологии при планирането 
на учебната дейност в училище. В този случай, чрез използването на компютърно или Интернет ба-
зирани софтуерни програми, може да се решат различни въпроси свързани с нормативните, методиче-
ските и финансовите аспекти на планирането на учебната дейност и учебната натовареност на от-
делните преподаватели. Нови възможности за използване на ИКТ в процеса на изработване на училищ-
ните планове дава WEB 2.0. Социалният характер и интерактивността на тези Интернет инстру-
менти позволяват учители и училищно ръководство да работят съвместно „он и „оф лайн“ по създа-
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ването и редактирането на различните планове документи на училищната организация. По-конкрет-
но практиките в това отношение ще разгледаме в следващата глава.

Следващата основна управленска функция в училищната организация това е организирането. Та-
зи трайно осъществявана управленска дейност, която е свързана с определяне на персонала, съотно-
шенията между отделните звена, които участват в дейността на организацията, тяхното под-
държане или тяхната промяна, придобива нови измерения при използването на информационните и 
комуникационни технологии. На първо място това се отнася до правилниците в училищната орга-
низация. Чрез различните WEB инструменти (сайт, блог или сайт в социална мрежа на училището) 
те стават достъпни за всички ученици, родители и всички други Интернет потребители. В то-
зи смисъл може много да се улесни и заедно с това да се демократизира, процеса на приемане и на усъ-
вършенстване на училищните правилници. Особено ефективно е използването на софтуерни проду-
кти, по отношение създаване на седмичното разписание на учебните занятия и графици на педагоги-
ческия персонал. Това позволява на училищното ръководство много по-ефективно да организира ос-
новната дейност в училището – учебната. Заедно с това ръководството има нужната информация 
за: натовареност на преподаватели, за обучението по отделните учебни предмети, за учебния ден 
на всеки клас и паралелка; за изпълнението на учебния план. Новите WEB базирани програми позволя-
ват и виртуализиране на процеса на избор от страна на учениците на учебни курсове, както и запис-
ване в тях по електронен път. Таза тенденция е характерна за училищните системи на някои запад-
но европейски страни, сред които Финландия. 

Другото направление на е-организирането на училищната организация е свързано с дейностите, 
насочени към ефективното разпределение на труда в училището. Представянето в електронен ва-
риант на длъжностни характеристики на директори, учители, класни ръководители позволява из-
работването на така нареченото електронно лично досие на всеки педагогически специалист в учи-
лищната организация. Е-досието включва: длъжностна характеристика, данни свързани с неговата 
преподавателска работа; информация за неговото образование и квалификация; награди и наказания. 
Наличието на информацията в електронен вид дава възможност за вземане на по-ефективни реше-
ния по отношение на педагогическата натовареност, разпределение на учители по дисциплини, кла-
сове и паралелки; създаване на графици за дежурства и т.н. В същото време използването на инфор-
мационни технологии води и до подобряване на комуникацията в училищната организация. WEB 1.0 
и WEB 2.0 инструментите „могат да подпомагат учителите в тяхната ежедневна работа и да ги 
подкрепят при развиването на индивидуалните умения на учениците си до техния максимален по-
тенциал“ (Redecker, 2008). WEB 2.0 дават възможност на учителите да ползват актуална информа-
ция от Интернет, но заедно с това им позволяват да си сътрудничат много по-ефективно с учени-
ците си и със своите колеги. 

Мотивирането е друга основна управленска функция, чрез която се осигурява по-активното ан-
гажиране на членовете на образователната организация в работата по изпълнение на целите Ӝ. Из-
ползването на ИКТ в управлението на училището позволява по-ефективното осъществяване на та-
зи управленска функция. На първо място това се отнася до един от важните мотивиращи инстру-
менти в училищната организация – обективна оценка на труда на всеки член на педагогическия и ад-
министративния персонал. Чрез въвеждането на информационните технологии се разширяват въз-
можностите за по-обективното оценяване на учители и ръководен персонал в две важни насоки. 
Едната е свързана с включване, като критерий за оценка на труда на учителите използването на 
ИКТ в тяхната преподавателска работа. По този начин информационната компетентност и же-
ланието на учителите да използват технологични иновации става важен елемент в общата оценка 
на тяхната педагогическа дейност. Това позволява на училищното ръководство да диференцира и за-
плащането на учителския труд (иновация, която се прилага и в българското училищно образование 
след 2007 година). Втората насока се свързва с въвеждане на е-инструменти в процеса на оценка (а в 
някои образователни системи и на атестация) на педагогическия персонал. Това са различни онлайн 
анкетни карти, отнасящи се до педагогическата работа на преподавателя. Те се попълват от уче-
ници, родители и се отчитат при изготвяне на крайната оценка на труда на съответния учител. 
Училищните ръководства „могат да получават и актуална информация, отнасяща се до работата 
на учителите, чрез форума на сайта на училището или от коментарите към постовете на училищ-
ния блог“ (Larkin, 2010). Наред с това, информационните технологии позволяват лесно да се следят 
отсъствията, текучество, заплати на учителите. По-ефективно да се осъществява подбора на ка-
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дри в училищната организацията. Е-управлението дава възможност да се комбинират конкретни 
програми за планиране на човешките ресурси, психометрично тестване и развитието на преподава-
телите. Тези електронни инструменти могат да се използват, за да се вземат съответните реше-
ния при оценка, атестации и продължаване на договори на педагогическия персонал. Така базата дан-
ни, съдържащи информация за преподавателите, може да спести време на училищното ръководство 
при вземане на решения, свързани с оценка и атестация на персонала.

Информационните технологии в училище позволяват да се подобрят и процесите на обучение и 
развитие на педагогическия персонал. Създават се нови възможности за е-квалификация на учители 
и директори, чрез различни WEB базирани среди за електронно и дистанционно обучение. С това се 
улеснява достъпа на педагогическия персонал до гъвкави форми (включително виртуални) за повиша-
ване на квалификацията. През последните години по-широкото прилагане на WEB 2 инструментите 
в училищната организация, позволява да се повиши ефективността на дейността на методически 
обединения и разширят професионалните връзки между учителите от различни училища и различ-
ни образователни системи. Тези неформални е-обучителни процеси позволяват да се повиши квали-
фикацията на отделните учители, включително новопостъпилите. Примери в това отношение са 
виртуалните Теачер БГ (http://www.teacher.bg/), общност Образование (http://bglog.net/Obrazovanie/), 
Teacher tube (www.teachertube.com) 

Следващата основна управленска функция, осъществявана в училищната организация това е 
контролирането. Тази функция е свързана с реализирането на управленски дейности, насочени към 
установяване на актуална и обективна информация за изпълнението на взетите решения и евен-
туалните отклоненията в изпълнението на предварително формулираните цели на организацията. 
Използването на ИКТ в управлението на училището може да повиши ефективността на контрола. 
Това е така, защото чрез въвеждането на информационни технологии се елиминират всички греш-
ки и неточни заключения възникнали в резултат на човешкия фактор. С тяхна помощ се стандар-
тизират процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол в учебното заведение. 
По този начин данните могат да се регистрират в реално време и да се обработват по единен алго-
ритъм. Така е възможен своевременен контрол над дейността на учителите и учебните постиже-
ния на учениците и „своевременно вмешателство (при нужда) в хода на процесите в организацията, 
като се направят необходимите корекции“ (Попова, 2005; 404). Особено ефективни за осъществява-
не процесите в контролната дейност са така наречените Информационни системи за управление на 
образованието. Те са въведени в различни образователни системи като компютърно или УЕБ базира-
ни програми. Чрез тях се събира, обработва и разпространява информация в дадена училищна орга-
низация с цел да бъдат подпомогнати ръководителите не само по отношение на контрола, но и при 
планирането, анализирането и вземането на решения. Информационни системи за управление на об-
разованието функционират на всички нива: институционално, регионално и национално.

Друга специфична особеност на модела на управление на училището, при използването на ИКТ, е 
свързана с разширяване на възможностите за осъществяване на маркетингови дейности в организа-
цията. Това е така, защото могат да се прилагат е-маркетингови стратегии за по-ефективно упра-
вление на организацията. Те могат да бъдат част от общата маркетингова стратегия на училище-
то или отделни планирани дейности, свързани с възможностите на Web 1.0 или Web 2.0 маркетинга.

Е-маркетингът има предимство пред традиционния маркетинг, в това че той е интеракти-
вен процес. В Web пространството могат да се създадат интерактивни послания, които позволя-
ват на потребителя да си избере нужната му информация. В този смисъл потребителите могат да 
контролират дейността си в сайта или блога, могат да осъществят обратна връзка, да изпратят 
електронна поща, да изразят мнение, да напишат коментар. Така при е-маркетинга комуникацията е 
двустранна, а не едностранна. Това позволява да се поддържа постоянна обратна връзка с родители-
те и евентуалните потребители на образователни услуги и да се получава актуална информация за 
техните желания. Важно предимство на е-маркетинга е, че маркетинговото проучване се осъщест-
вява чрез web технологията. Така Web маркетинга осигурява бърза обратна връзка от реалните и бъ-
дещи потребители на образователни услуги. Проучванията на потребителите, техният интерес и 
отношението им към дадена образователна програма могат автоматично да бъдат получени (по е-
mail например). При е-маркетинга широко се използват Интернет приложенията, като: wеb сайт на 
училището, блогове, форуми, чат, групи в социални мрежи. В този смисъл положителна черта на е-
маркетинга в образователната организация са по-големите възможности за проследяване на профе-
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сионалната реализация на завършилите училище. Това може да се осъществи, чрез въвеждане на алум-
ни секция в сайта на училището или чрез създаване на групи на завършилите в социалните мрежи. 

При използването на ИКТ в управлението на училището се установяват нови форми на връзки с 
обществеността. На първо място това е разширяването на „видимостта“ на училищната органи-
зация, когато тя е представена в Интернет. В информационното общество успехът на една органи-
зация зависи от нейните различни връзки с публиките и евентуалните потребители. В този смисъл, 
виртуалното присъствие на училищната организация е не само желателно, но и необходимо. При-
съствието в Интернет пространството до голяма степен променя управлението на училището, 
като то става по-отворено и по-отговорно пред мнението на родители, местна общност и публи-
ките като цяло.

На следващо място важно преимущество на е-управлението, е че посредством новите ИКТ и Ин-
тернет може да се изгради добър имидж на училищната организация. Този процес се осъществява чрез 
различни е-инструменти като: 

 y предоставяне на актуална информация на родителите, местната общност и партньорите на 
организацията; 

 y предоставяне на електронната поща на родители и евентуални бъдещи клиенти за въпроси и 
мнения от тяхна страна; 

 y визуални методи като филми, фотографски снимки, клипове, Оn Line информация и послания 
качени на сайта на училището или на неговия видео-блог; 

 y интерактивни методи – беседи, дискусии във форума на училището или социалните мрежи; 
 y изследователски методи като онлайн анкети, свързани с дейността на училището и насочени 

към ученици, родители, бъдещи клиенти. 
Много важен елемент от съвременния пиар в образованието е активното присъствие или създа-

ването на собствени училищни Интернет страници в социални мрежи. Те могат да се използват се 
използват за провеждане на цялостни PR кампании на училището световната мрежа. Съществена 
част от е-маркетинга и е-управлението е рекламирането в Web, което се различава от традицион-
ното. В Интернет, е важно рекламата да се осъществява, чрез печелене на по-голяма видимост. Ето 
защо Web рекламата на училищната организация трябва да се ориентира към кампании, включващи 
социалните мрежи, блоговете, форуми и други атрактивни места в Интернет, където връзката до 
крайния потребител е директна. Основните форми на рекламата в Интернет са следните:

 y Добре изградена и подържана Web страница на училището;
 y Инфомация за нови услуги и образователни продукти представена на Интернет страницата 

на училището;
 y Създаване на събития, свързани с училището на сайта или в социалните мрежи;
 y Рекламните компании на училището проведени в социалната мрежа Facebook и други социал-

ни мрежи
Следващата специфична особеност на модела на управление на училището при използването на 

ИКТ, е свързана със създаването на нови възможности при мениджмънта на училищната култура. 
Този управленски процес, интегриращ задачи, ценности и ресурси за постигане на влияние върху 

развитие на училищната организация, може да се разшири при използването на ИКТ в няколко основ-
ни посоки:

 y Постигане на по-голяма „видимост“ на официалните документи и заявления на училищната 
организация (чрез Интернет сайта на училището, сайта в социалните мрежи или блога);

 y По-голяма откритост и искреност, което предполага и по-широко сътрудничеството, меж-
ду педагогически персонал, ученици и родители (на основата на използване на различни Web 1.0 
и Web 2.0 инструменти);

 y Въвличането на персонала и учениците в различните видове онлайн дейности;
 y Засилване на обратната връзка чрез използване на Web 1.0 и Web 2.0 инструменти;
 y Разширяване на социалното присъствие на училището, чрез разгръщане на неговата виртуал-

на среда;
 y Интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация на различните гру-

пи, форуми видиоблогове на ученици, учители, възпитаници на училището;
 y Развитие на специфична виртуална култура на училищната организация, което е много важна 

и съществена, защото и „видима“ за всички публики в Интернет пространството. 
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Друга специфична особеност на модела на управление на училището при използването на съвре-
менните информационни и комуникационни технологии, е разширяване на процеса на управление на 
качеството в образователната организация, чрез въвеждане на нови е-форми и инструменти. 

Управление на качеството е особен вид управленска дейност за създаване, осигуряване, подобря-
ване и контрол на качеството на цели, процеси и резултати от обучението. Като процес, то е насо-
чено към основните елементи на качеството на образованието в училищната организация, а имен-
но: качеството на обучение, качеството на управление, качество на персонала, качество на образова-
телната среда, качество на образователния продукт. В последните години с навлизането на инфор-
мационните технологии и Интернет се търсят възможности за автоматизиране на част от дей-
ностите, свързани с управление на качеството в тези основни области. На първо място, това са дей-
ности в организацията, насочени към електронизирането на всички данни за успеха и поведението на 
учениците в училище. Този процес се осъществява, чрез специализиран софтуер или е елемент от об-
щата „Информационна система за управление на училището“. Тези данни в компютърно базиран или 
Интернет базиран вариант, дават възможност бързо, лесно да се формулират изводи, свързани с ка-
чеството на обучението и успеваемостта на учениците в съответното училище.

Друго направление на електронизирането на управлението на качеството, това създаване на онлайн 
анкети, свързани с качеството на обучение в учебното заведение. Тези анкети могат да се „качат“ на Ин-
тернет страницата на училището, на блога на директора или да се изпратят по е-mail на учениците или 
родителите. Чрез е-анкетите може бързо да се събере нужната информация, необходима за осигуряване 
на качеството в училищната организация. В този процес може да се използва и компютърна обработка. 
Заедно с това се търсят се възможности, в рамките на управленските процеси в училищната организа-
ция, за автоматизиране на процедурите по оценка на качеството на образованието като:

 y Разработване на софтуер за оценка на качество на преподаване и учебни материали (IQ Tool);
 y Оценяване и подобряване на качеството на програмите за е-обучение (ЕQО);
 y Web технологии за съвместно разработване и управление на документи (ISO IT).

Следващата специфична особеност на модела на управление на училището, при използването на съ-
временните информационни и комуникационни технологии, е свързана със създаването на нови възмож-
ности при управлението на взаимодействието между училището и семейната среда на учениците. 

Това е така, защото, чрез ИКТ се постига поддържане от страна на училищното ръководство, на 
постоянна информационна връзка с родителите, които се запознават с всички проблеми на училище-
то в което учат децата им. По-конкретно управленските действия на ръководството, в това от-
ношение, могат да бъдат насочени към:

 y Създаване и обогатяване на интерактивен сайт на училището – той предоставя информа-
ция на родителите, които по всяко време на денонощието, могат да получат най-актуални 
новини по отношение на: персонал /ръководство, учители/; обучение и учебна документация; 
контакти; изпълнявани проекти; графици /разписи, класни/; извънкласна дейност; документи 
/Правилник на училището, Закони, правила/; фотогалерия; график за консултации с учители; 
училищно настоятелство; училищни символи и ритуали; одобрени учебници;

 y въвеждане на електронни дневници (обикновено на сайта на училището), чрез които родите-
лите могат да постоянно да следят успеха на децата си н процеса на обучение;

 y провеждане на виртуални консултации с родители чрез чат, skype, e-mail (разговори и консул-
тиране на родители в онлайн и офлайн режим с представители на ръководството на училище-
то, психолога, класния ръководител) (Schools and Parents: A New Partnership, 2009).

 y създаване на специализиран форум за родители (обикновено на сайта на училището) – в него мо-
гат да се обсъждат проблеми, свързани с училищния живот на децата между самите родители, 
училищното ръководство и родителите, педагогическия съветник и родителите, класните ръ-
ководители и преподавателите по отделните учебни дисциплини с родителите. Мнения та от 
форума могат да се разглеждат като поддържане на постоянна обратната връзка с родителите;

 y  използване на възможностите на съвременните социални мрежи в Интернет (Facebook напри-
мер) – създаване на групи на училището, съответната паралелка и учители, групи на родите-
лите с определени интереси и проблеми и др.;

 y създаване на Интернет страница или блог на паралелката и класния ръководител. Там всеки ро-
дител, в удобно за него време (предимството е денонощен достъп) може:

 y да получи необходимата информация за правилното възпитание на детето чрез статии 
препечетани от други специализирани педагогически източници;
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 y да се запознаят с учебното съдържание по отделни учебни дисциплини;
 y да се запознаят с офертите за допълнителни дейности предлагани от училището като 

кръжоци, посещение на театри, концерти, извънучилищни мероприятия и други;
 y снимков и видео материал, чрез който родителите да се запознаят по отблизо с съучени-

ците на своите деца и различни творчески изяви на децата в учебни ситуации;
 y анкета с въпроси към родителите, която всеки посетител може да попълни. 

Другата специфична особеност на модела на управление на училището, при използването на на 
съвременните информационни и комуникационни технологии, е свързана с факта, че училището е 
публична институция. Като такава, то не може да изостава от общите тенденции, за въвеждане 
на е-управлението в публичните институции на държавата. За да отговори на тези тенденции в съ-
временната училищна организация все по-широко навлиза така нареченото е-администриране.

Основната цел на е-администрацията е чрез нея да се въведе „обща прозрачност, отчетност и на-
маляване на бюрократичната тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-
добро е-управление в рамките на всяка организация“ (E-Administration From Wikipedia). При това, тя 
трябва да бъде ориентирана към клиента (ученика или родителя), а не към организация и нейните бю-
рократични принципи. От своя страна конкретните цели на е-администриране в образование то са:

 y „Абсолютна информираност на всеки субект в образователния процес: ученик, родители, пре-
подаватели, фирми, държавна администрация;

 y Бърз и лесен достъп до информация, който пести неимоверни усилия и време по всички етажи 
на администрацията;

 y Прозрачност при оценяване, дипломиране и други субективни процеси в образованието;
 y Екологични ползи – спестяване на тонове хартия за документиране и процесите по съхранява-

не на хартиените документи;
 y Елиминиране на процедури, например обществените поръчки за подготовка и изпълнение на 

учебната документация.“ (Старибратов, 2010).
През последните години в редица образователни системи навлизат елементи на е-администри-

ране. Така например, във Финландия електронно администриране във всички учебни заведения е въве-
дено от 1999 година, а във Франция и Англия се този процес също е широко разгърнат. В българската 
образователна система за съжаление е-администрирането все още няма законова основа. Въпреки то-
ва в училищата навлизат програми за е-администриране като софтуера AdminPro и програмата на 
НОИ (PCONTRAC – за сключените и прекратени трудови договори). При това основните елементи 
на е-администрирането в училищната организация са:

 y Електронни документи и внедрен в организацията електронен документооборот на основата 
на който се осъществява е-управление;

 y Е-досието на учениците;
 y Въвеждане на е-дневници;
 y Създаване на електронни архиви;
 y Е-регистър за дипломи и свидетелства;
 y Въвеждане на е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти осигуряващи финансова-

та дейност на организацията (движение на средства, обработване на заплатите и финансо-
ви отчети).

Като цяло специфичните особености на модела на управление на училището, при използването 
на информационните и комуникационни технологии са:

 y наличието на е-политика, като важен елемент от училищните микрополитики, която се оп-
ределя като политика на училищното ръководство по „електронизиране“ на управлението в 
училищната организация и използването на ИКТ в учебния процес;

 y изработване на е-стратегия за внедряване на информационните и комуникационни техноло-
гии в процеса на обучение и управлението на организацията. 

 y специфики в осъществяване на основните управленски функции в организацията.
 y управление на знанието, чрез по-ефективно функциониране на системата за обучение и по-

стоянно повишаване на квалификацията на педагогическия персонал. Училището се превръща 
в учеща се организация

 y все по-широко въвеждане на е-администрирането, с което се постига по-голяма прозрачност, 
отчетност, намаляване на бюрократичнатата тежест, ориентиране на административни-
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те дейности към клиента (ученика или родителя), а не към организация.
 y активни управленски действия насочени към създаване на политика по информационна сигур-

ност в училището, идентифициране на заплахите пред информационните ресурси на училищ-
ната организация, създаване на система за сигурност на информационната инфраструктура и 
защита на личните данни на учители и ученици. Спецификата в управлението на информаци-
онната сигурност в училище, в сравнение с другите организации, е свързана с факта, че голяма 
част от нейните членове – учениците, са малолетни и непълнолетни лица. Ето защо проблема 
за защита на личните данни, за сигурността и безопасното използване на виртуалната учи-
лищна среда от страна на учениците
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ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОДГОТОВКА, КОМПЕТЕНЦИИ, 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОЗИТЕ

THE INCLUSIVE EDUCATION – TRAINING, COMPETENCE, OPPORTUNITIES FOR 
EDUCATORS
Maria Kirilova Baeva
Sofia University, Faculty of Primary and Preschool Education

Abstract: Тhe inclusive education signify that all pupils in one school (independently of theirs strong or weak 
sides) are a part of school’s community. Every person has a right of access to education. This is a main right of 
every child independently of his origin, disability or economic status. 

Keywords: Inclusive Education, Learning Environment, Learning Disabilities in Children, School for all

Приобщаващо образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните сил-
ни или слаби страни, в която и да било област, стават част от училищната общност. Те са приобщени в 
усещането си за принадлежност. Право на всеки е достъп до образование. Това е основно право на вся-
ко дете, независимо от произход, увреждане или икономически статус и е залегнало в Конвенцията 
на ООН за правата на детето.

Приобщаващо училище/детска градина:
 y Разглежда многообразието от култури като нова реалност. Приобщава за обучение деца, при-

надлежащи към различни етнически групи и култури, говорещи на различни езици, имащи разли-
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чен физически, ментален, социален и икономически статус, с различни способности, интереси 
и цели на обучението. За тази цел училището/детската градина не трябва да се ограничава от 
единен учебен план и единен подход към обучението на всички деца. Учениците/децата тряб-
ва да усвоят общообразователната програма, но всеки постига това чрез индивидуален темп 
и понякога с различни резултати.

 y Осигуряване на достъп до знания и информация. Подобен достъп увеличава шансовете, пре-
доставя голяма свобода в избора на всеки учащ се. Този принцип е главната цел на образование-
то и следователно всички дейности на включващото училище са подчинени на този принцип.

 y Съхраняване на индивидуализирания процес на обучение. Децата се учат по различен начин. За-
дачата е да се помогне на децата да разберат различните явления, да обогатят жизнения си оп-
ит. Учителят, използвайки различни подходи и методи персонализира процеса на обучение в съ-
ответствие с индивидуалните потребности, способности, цели и методи на обучение. 

 y Предполагат сътрудничество на специалистите с различни профили. Нито един преподава-
тел няма да успее сам – той има нужда от подкрепа от страна на специалисти от помагащи 
професии – социални педагози, специални педагози, психолози, логопеди. 

 y Предполага сътрудничество със семейството, с държавните и обществените организации. 
Сътрудничеството с различни организации по осигуряване на учащите с медицински и соци-
ални услуги е особено важно за включващото училище/детска градина. Привличане на специа-
листи от помагащи професии – социални педагози, специални педагози, психолози, логопеди към 
участие в дейности на училището може да стане допълнителен източник на ресурси, подсил-
вайки ефективността в обучението на всеки ученик/дете.

 y „Гъвкавост“ на структурата на училището/детската градина. Доброто училище/детска гра-
дина се нуждае от партньорство със специалисти от помагащи професии – социални педагози, 
специални педагози, психолози, логопеди. Иновации от този характер позволяват на училищна-
та система да бъде по-гъвкава.

 y Очаквания за успехи в обучението. Преподавателите трябва да вярват във всеки ученик/дете, 
оценявайки неговите способности и таланти по достойнство. От всяко дете се очакват ус-
пехи и постижения, независимо от неговата националност, принадлежност към тази или дру-
га култура, език, пол, способности или семейни обстоятелства. 

 y Еволюция на училищната система. Училището/детската градина трябва да натрупва и из-
ползва информация, която позволява подобряване на неговата дейност. Семействата на уче-
ниците също се нуждаят от сведения за обучението на своите деца. На преподавателите е не-
обходима информация, която подпомага оптимизиране процеса на обучение. Съответстващи-
те държавни организации и ведомства се нуждаят от сведения, които позволяват да се кори-
гират съществуващи недостатъци в училищната система като цяло.

 y Способства за образованието на обществото. Не може да не се оцени значимостта на такова 
училище: то поддържа философията „приемане на всяко дете и гъвкавост в подходите на обу-
чение“, от които се нуждае обществото. 

 y Приобщаващото училище/детска градина осигурява постигане на успехи в обучението и въз-
питанието. 

 y Приобщаващото училище/детска градина отчитат потребностите на всички деца.
 y Приобщаващото училище/детска градина застъпва тезата, че всички деца са способни да се 

учат. 
 y Приобщаващото училище/детска градина – „... всеки е приобщен, приет, оказва му се поддръж-

ка и самият той поддържа връстниците и другите членове на училищната общност в проце-
са на удовлетворяване на своите образователни потребности“.

В тълковния речник приобщаването се определя като „процес, при който нещо се включва, нещо 
се въвлича, обхваща се или влиза в състава като част от цялото“.

Затова е важно да се разбере, че проблемът с приобщаването се концентрира не върху специалното об-
разование, а върху ефективността на обучението за всички деца.

Приобщаването не се отнася само до приемане и обучение на „различните“ деца. То се отнася до 
качествени условия за обучение на всички деца. Деветте водещи принципа на приобщаващото обра-
зование, възприети от Алианса за приобщаващо образование през март 2002 г., са основани на главния 
принцип на уважение към всеки индивид: 

 y Човек е ценен независимo от неговите способности или от неговите постижения.



32

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 y Всяко човешко същество е способно да чувства и да мисли.
 y Всяко човешко същество има правото да общува и да бъде чуто.
 y Хората се нуждаят един от друг.
 y Истинското образование може да се случи единствено чрез истински взаимоотношения.
 y Всички хора се нуждаят от подкрепа и приятелско отношение от хора на своята възраст.
 y Прогрес в ученето се постига чрез надграждане на това, което човек може да прави, а не на то-

ва, което не може.
 y Различията внасят здравина в отношенията в обществото.
 y Сътрудничеството е за предпочитане пред конкуренцията.

Индексът на включване отразява различните показатели, които се определят на училищно/пре-
дучилищно равнище при отчитане на конкретния контекст. За определяне на показателите (инди-
каторите) може да се приеме подход, включващ следните елементи:

 y създаване на координационни групи;
 y подготовка на материали на основата на приети международни документи за включване, те-

матични изследвания и определения на включващото образование;
 y съвместно участие при съставяне списъка на основните ценности, убеждения и принципи, за-

сягащи включващото образование;
 y запознаване с мнението на социално незащитените групи, в това число на жени, деца, инвали-

ди, лица на преклонна възраст;
 y разделение на изказаните мнения на групите, например политически въпроси, учебна програма, 

обучение, училищни задачи и т.н.;
 y описание за всяка група на поведение, навици, знания и конкретни изменения, демонстриращи, 

че ценностите, убежденията или принципите се осъществяват на практика.
Как се планира приобщаващо (включващо) образование при ограничени ресурси или ключови постанов-

ки за успешно и стабилно включващо образование. 
Според теорията на Sue Stubbs, която има и своята практически осигурена анализирана инфор-

мация, основните бази при планиране на включващо образование са [16]:
 y Здрава и стабилна основа – която се приема за „скелет“. Тази здрава основа е изградена от цен-

ности, убеждения, принципи и индикатори за успех. Здравината и стабилността на тази осно-
ва се формира и развива в процеса на реализация на включващо образование и не е необходимо в 
ранния стадий да се очакват максимални резултати. Основна опасност, която заплашва здра-
вината на основата е, ако хората, участващи в организацията на включващо образование спо-
делят различни ценности, ако тези ценности точно не са определени и не са осъзнати, то сис-
темата на включващо образование много лесно може да се разпадне.

 y Конкретен образ на реализация в местни условия и културна среда – наречена още „плът“. 
Включващо образование – това не е едноактно действие. Основна грешка е, че решения, прие-
мани в един културен контекст, в последствие се използват в съвършено друга културна сре-
да. Опитът показва, че решенията трябва да се разработват при отчитане на местните осо-
бености и използване на всички местни ресурси, в противен случай тези решения няма да бъ-
дат обосновани.

Постоянно, активно действие и критично оценяване – наричано още „кръв“. Включващото об-
разование няма да бъде успешно, ако не е жизнена структура. Това е динамичен процес и за да стане 
„жив“ се изисква постоянен съвместен мониторинг с привличане на всички участници към критичен 
анализ и оценка на действията. Основен принцип на включващо образование е гъвкавостта на обра-
зователния процес и неговата способност да реагира на постоянните изменения, които е невъзмож-
но да се прогнозират. Включващото образование трябва постоянно да бъде „живо и подвижно“. 

Единството на тези постановки – „скелет“, „плът“ и „кръв“ – създават силен и жив организъм със спо-
собност към адаптация и развитие в местна културна среда и конкретни съществуващи условия. 

В различните култури и условия на някои от изброените ценности и убеждения се отдава пове-
че предпочитания. Например в много развиващи се страни осъзнаването на себе си като част от об-
ществото може да бъде подчертан приоритет, отколкото развитието на индивидуалните нави-
ци. В същото време в други страни се наблюдава обратна ситуация. Във всички страни някои хора 
защитават тези ценности и убеждения и се ръководят от тях в по-голяма степен отколкото ос-
таналите.
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Какви са ценностите и убежденията, засягащи... 
[16, с. 29]

Съгласни ли сте със следните ценности и убежде-
ния, присъщи на включващото образование?

Образование? Всеки има право на образование

Обучение? Всички деца могат да учат

Трудности в обучението?
Всеки може да се сблъска с трудности в обучени-
ето в определени области или в определено време

Помощи в процеса на обучението? Всеки се нуждае от помощ в процеса на обучение

Отговорността за обучението на детето?
Училище, учител, семейство и общество носят 
основната отговорност за съдействие в обуче-
нието и не само за децата

Различията?
Различията са естествени, ценни и обогатяват 
обществото

Дискриминация?

Дискриминационните отношения и поведение 
подлежат на критика. Необходимо е да се под-
готвят децата за живот във включващо обще-
ство, за което е характерна толерантност и ко-
ето приема многообразието

Поддържане на учителите? Учителите трябва да бъдат подкрепяни

Кога започва и приключва образованието?

Образованието започва от самото раждане. В 
ранното детство образованието е особено ва-
жно, но не завършва в зряла възраст – този про-
цес продължава през целия живот.

Запишете допълнителни теми по ваш избор...

Фактори, подпомагащи/възпрепятстващи приобщаване/включване [16, с. 43]
Подпомагащи се оказват: 

 y образователните реформи, въвеждащи позитивни правни рамки, 
 y политиките и подкрепата на властите, 
 y спазването на международните споразумения, 
 y ролята на неправителствените организации, 
 y заинтересоваността и гъвкавостта на училището, 
 y професионалната автономност на учителите, 
 y обучението на учителите – особено INSET ((International Standard Classification of 

Education) – Международна стандартизирана класификация на образованието (МЕСКО)), 
 y позитивните нагласи на учителите. 

Други подпомагащи фактори са: 
 y мотивираните и посветени родители, 
 y училищните настоятелства,
 y общинските организации, включващи множество вътрешни и чуждестранни организа-

ции за подпомагане. 
Координацията между предоставящите услуги, включително и допълнителни услуги като здрав-

ните услуги и социалните грижи, е съществен подпомагащ фактор на стабилните образователни систе-
ми. Изтъква се и ролята на оценяването и важността на една система, позволяваща индивидуален под-
ход. Индивидуалните образователни програми са друг фактор, подпомагащ успешното включване и спра-
ведливостта. Други такива фактори са позитивният социално-емоционален климат, включващ доста-
тъчно оборудване и материали в детската градина/училището и занималните/класните стаи. От полза 
е използването на медиите за създаване на положителни нагласи и подпомагане на реформата.

Действащите като бариери фактори са множество: 
 y самата икономическа ситуация, 
 y правната структура, 
 y липсата на яснота за ролята на заинтересованите участници в реформата, 
 y липсата на диагнози, 
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 y липсата на предучилищно възпитание и подготовка, 
 y липсата на умения за посрещане на специалните образователни потребности в общооб-

разователните училища, 
 y липсата на данни, 
 y липсата на обучение за учителите, 
 y негативното отношение от страна на децата „в норма“, 
 y негативното отношение на техните родители, 
 y негативното отношение на учителите от общообразователните училища, 
 y предразсъдъците, 
 y споровете за територията на действие и за съответните отговорности, 
 y прекалено големите класове, 
 y пренатовареност с работа, 
 y липсата на материали, 
 y недостигащите средства, 
 y ограниченият достъп до други съществени социални и здравни услуги, 
 y липсата на гъвкавост, 
 y трудността при използване на мулти-дисциплинарния подход, 
 y непрецизните системи за оценяване на индивидуалния напредък, 
 y обучението по предмети в прогимназиалния и гимназиалния етап, при което децата се 

срещат с множество учители за разлика от единственият начален учител, 
 y възрастовите ограничения за достъп до начално образование.

Във включващото училище/детска градина се работи в няколко направления:
 y Приобщаване на деца със социални проблеми;
 y Приобщаване на деца с тежки логопедични и други проблеми;
 y Приобщаване на деца със слухови проблеми;
 y Приобщаване на деца в норма с деца с ограничени възможности 
 y Други.

Модел на структура за реална включваща детска градина 
Детска градина и ДДЛРГ се намират в две различни сгради, но в един двор. 
В структурата на детската градина влизат: 
 y 4 групи по 22 – 25 деца; 
 y 2 групи за деца със специфични образователни нужди. В тях децата са 8 и 12. 

В структурата на ДДЛРГ са: 
 y 3 групи по 22 – 25 деца. Децата в групите са в норма в интелектуално отношение, но социално 

занемарени, безпризорни, намерени на улицата или изоставени от родителите, които все още 
имат права над тях. 

Всички учители в градината и дома имат по две или три специалности (бакалавър, магистър, спе-
циализации, преквалификации) – предучилищна педагогика, психология, логопедия, специална или соци-
ална педагогика или психология. 

Децата от специалните групи и от дома посещават детската градина не по възрастов крите-
рии, а по интелектуално развитие.

В двете специални групи от детската градина работят по 3 учители сутрин – логопед, специа-
лен педагог и психолог. Психологът е назначен на половин щат с цел сутрините при децата да има по-
вече хора.

Управленски мотиви. За стартиране на включващия модел водещите задачи пред директора са 
свързани с: 

 y мотивиране на учителите да работят с проблемни деца. Това се отнася за педагогическите 
екипи от дома и от детската градина. Осъществява се чрез курсове за квалификация и преква-
лификация, специализация, професионално–педагогически и психологически тренинги и др. 

 y мотивиране на децата от детската градина да приемат различието, т.е., други деца, въпреки 
проблемите им. Запознаване с правата и задълженията им по адекватен за възрастта им метод.

 y мотивиране на родителите на децата от детската градина да приемат съжителството на 
техните деца с тези, които имат нужда от специални грижи, чрез запознаване на родителите 
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с правата на детето чрез професионално педагогически тренинги.
 y мотивиране на обществеността, особено в населеното място, за позитивно отношение към 

присъствието на деца със специфични образователни нужди.
Педагогически мотиви. Спецификата на образователните нужди се изразява основно:
 y Децата със СОП могат и трябва да общуват с връстниците си и чрез използване на подходящи 

методи и техники. Те могат да развиват социалните си умения. Този процес на общуване има 
двустранен ефект, защото е от полза не само за деца, които се нуждаят от специални грижи, 
но и за нормалните им връстници, тъй като ги запознава с това, че съществуват и хора с про-
блеми, развива у тях чувство за емпатия, съпричастност и отговорност.

 y Много от децата със СОП, попадайки сред свои връстници в детската градина, отначало по-
казват по–ниска степен на социална инициатива и отговорност и използват по–малко ефек-
тивни социални стратегии, в сравнение с типичните за тяхната възраст. Те могат да подо-
брят своята социална компетентност, попадайки в подходящата обстановка.

 y Приема се, че социализацията на децата с временни задръжки и заболявания, които се нуждаят 
от щадящ режим, специализирани педагогически грижи и лечение, ще се осъществява най-добре 
в смесени групи (2 деца на 15 в ДГ) с активното почасово съдействие на родителите. При не-
прекъснато общуване с хора без специфични образователни нужди, с възрастни и връстници, 
децата със СОП бързо могат да компенсират голяма част от задръжките си. При децата, ко-
ито растат в институции (домове-интернати) се забелязва забавяне на общото им физиче-
ско и психическо развитие. Това води до нежелани социално – психически разстройства, които 
се превръщат в причина за възникване на някои отрицателни емоционални състояния като на-
рушаване на социално – психическия и емоционален стабилитет, недоразвитост на чувство-
то за лично достойнство и съпричастност. Децата, които по една или друга причина са лише-
ни от семейна среда, дори когато нямат определени нарушения, изостават в своята интелек-
туална и социална възраст.

За да заработи една такава програма за взаимодействие се изискват условия за стимулиране на 
педагогическата ситуация: 

 y организацията на средата. Обзавеждане с ергономични мебели, удобни и за децата с ДЦП и сома-
тични заболявания. Въвеждане на специални, едър формат, играчки тип „ Чико“, модули за еже-
дневна двигателна рехабилитация (басейн с топки за релаксация); индивидуална работа. Педаго-
гическите взаимодействия между учителите и децата следват строго индивидуална работа, 
особено с тези, които имат ниски показатели на социална зрялост; 

 y позитивност на общуването – емпатия. Стимулират се всички прояви на симпатия в съвмест-
ната дейност, чрез усмивки, положителни оценки и насърчения. За създаване на положителни 
емоционално – нравствени преживявания режимът е наситен с ежедневни контакти между де-
цата от дома и децата от детската градина, ученици от училище, доброволци от БМЧК, сту-
денти- стажанти, коректори, разходки до непознати обекти,съвместни празници, развлече-
ния, екскурзии. Рожденият ден на едно дете е празник за всички деца от дома и ДГ, за децата със 
СОП. Изтъква се значимостта на празника за самото дете, което е център на внимание. Това 
спомага за осъзнаване на собственото си „ АЗ“, за придобиване на самочувствие.

Съвместна работа в дома за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи 
(ДДЛРГ) и ДГ. Задачи: 

 y Свързани са със стимулиране способностите на детето, лишено от родителска грижа, за взаи-
модействие и сътрудничество с деца от ДГ.

 y Приобщаващо образование на деца от ДДЛРГ
 y Стимулиране на социалната ориентация на детето.

В ДДЛРГ се отглеждат деца, които имат проблеми. Обособени са следните групи: 
 y социална депривация, 
 y логопедични нужди, 
 y специфични обучителни трудности, 
 y синдром на Даун, 
 y физически увреждания.

Целият педагогически процес в условията на ДДРЛГ и ДГ протича през 2 основни етапа, всеки от 
които се състои от три равнища: 

Първо равнище – за социална адаптация, в която детския учител, помощник – възпитател и ро-
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дителят наблюдават развитието на детето в процеса на неговата адаптация в условията на до-
ма. Детският учител с помощта на специалист замерва социалната възраст на детето и равнище-
то му на социална адаптация. 

Второ равнище – група за мотивация, в която детският учител, помощник – възпитател и ро-
дител наблюдават по индивидуални карти за мотивационното развитие на детето спрямо проце-
са на интегрирано образование.

Трето равнище – група за стимулиране способността за социална ориентация на детето, в която 
се наблюдават параметрите му на социалната му ориентация. Детският учител с помощта на спе-
циалист измерва равнището на способността за социална ориентация на детето.

Първи етап (осъществява се в условията на дома) 
Групата за адаптация се структурира на принципа способност на детето за взаимодействие с 

околната среда., броя на децата – от 2 до 5 – 6, мястото е оборудвана зала за различни дейности със 
специфична насоченост. Екипът който работи с децата е – психолог, дефектолог, логопед, коректо-
ри, медицинска сестра, времето на престоя е от една седмица до един месец. 

Група за мотивация за деца от дома – обособява се като подгрупа на основната група деца. С та-
зи група се работи целенасочено за увеличаване на способността за разрешаване на конфликти, про-
тиворечия и за сътрудничество вътре в подгрупата. Основната цел е стимулиране на психологиче-
ската нагласа на детето да „ ходи на училище“. Групата за мотивация се структурира по възрастов 
принцип. Децата са от 2 до 4–5, в една от трите групи на дома. С тях работят психолог, логопед, 
коректор (доброволец, студент или специалист, който се занимава всеки ден с 2 деца по 2 часа следо-
бед от 16–18 ч.).

Група за изграждане способности за социална ориентация. Тук се използва естествената социал-
на интелигентност на децата за ранно ценностно ориентиране. В този етап самооценката трудно 
се абстрахира от авторитетните за детето личности и затова взаимодействието му с обекти от 
околната среда се нуждае от позитивната намеса и на възрастния и на останалите деца. Структу-
рирането на групата, броя на децата, мястото, работният екип са както в групата за мотивация. 

В тези видове групи от деца се използват главно допълнителните форми на педагогическото вза-
имодействие: развлечения, екскурзии, летни и зимни лагери, където се отделя специално внимание на 
екологичното възпитание и личната грижа за собственото физическо здраве, ателиета, спортни за-
нимания, съвместно празнуване на празници, рождени дни или изпращане на осиновено дете. Престо-
ят на децата в групите за мотивация и социално ориентация е индивидуален за всяко дете и се оп-
ределя от педагогическия екип.

Втори етап – адаптация на група деца от дома в условията на ДГ.
Структуриране по възрастов признак, брой деца 2 до 4–5, провежда се в една от четирите гру-

пи в ДГ.
Модел на приобщаване – модел на включващо училище
Училището се откроява със специфика, която не е типична. Става въпрос за обединяване на 64 де-

ца от различен етнически произход, от различни възрасти и с различен ментален и физически статус 
в 4 паралелки. Училището се обслужва от 8 учители, 2 ресурсни учители, психолог, помощен персонал 
за обслужване на децата, които остават в общежитието на седмичен режим.

Училището се откроява с променен външен вид след основен пълен ремонт и единствено специ-
фиката в етажността подсказва за неговото историческо минало. Сградата в съседния двор, където 
се е помещавало у-ще за деца с интелектуална недостатъчност или впоследствие – център за рабо-
та с деца в момента е едно добре осигурено общежитие за децата от училището.

Извеждайки напред постиженията със сградния фонд (ремонти, обзавеждане, стил в оборудване-
то и пр.), не могат да не се отчетат и амбициите на директора, както и на някои от учителите, как-
то и на ученици в поддържането и аранжирането на вътрешно и външно училищните пространства.

Училището прави впечатление като място, за което се „грижат стопаните му“ и в това отно-
шение то може да бъде изведено като модел.

Още от входа прави впечатление чистотата и „цветовото“ посрещане. Коридорните простран-
ства са използвани рационално и с много нагледни материали се извеждат постиженията на учители 
и ученици. Различни са дейностите, които са отразени в плакати, пана, стенвестници, кътове и пр., 
както и отразяването им е с различни техники и съдържание, но изложеното откроява активности-
те и постиженията на всички – учители и ученици. Учебните стаи са организирани в зависимост от 
потребностите на учениците като тук основната специфика е: смесени класове, включително и деца 
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със СОП и СОТ или както сполучливо определят учителите своята работа – „три в едно“. Вратите са 
украсени с пролетна и великденска украса както от външната, така и от вътрешната страна. Много 
силно впечатление прави елегантния стил на класните стаи, включително и избора на чинове, дъски и 
пр. Компютърният кабинет е относително нов, но в него не липсва нищо и прави впечатление на из-
ползвано от децата място за образователни и занимателни дейности. Ресурсният кабинет е изключи-
телно добре подреден и организиран. За него се грижат двамата ресурсни учители и психолога и обслуж-
ва деца с проблеми от училището. Заниманията за децата със СОП и СОТ са организирани, съобразно 
специфичните и възрастовите характеристики. Подсигурени са храна и други „екстри“ като обувки, 
дрехи, оборудване на общежитието и училищния двор (напр. беседката, където децата играят и се за-
нимават в двора) и пр. В кътовете в коридорните пространства и в класните стаи са изложени твор-
чески изработки на ученици (пана, картини, рисунки и др.), които демонстрират специфични техни-
ки. Особено застъпена е техника за работа с вълна, която видимо е усъвършенствана. Общото предло-
жение е тази техника да се представи в ателиетата на фестивала. 

Засилена е творческата работа и на децата с дефицити в развитието. Всъщност, коментарите 
с учителите от училището, а също и разговорите с ресурсните учители и психолога сочат, че ре-
сурсното подпомагане се отразява съществено върху развитието на децата. В училището помагат 
доброволци за занимателна работа, за дежурства в сервизните помещения, за курсовете по готвар-
ство и пр.

Екипи в детска градина/училище
Освен Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО, в детската градина/у-щето със запо-

вед на директора се създава екип, който се състои от: председател – учител в групата/паралелката; 
и членове: психолог и/или педагогически съветник, учител – специален педагог (ресурсен учител), ло-
гопед, учители. 

В работата на екипа участват родителите или настойниците, а при необходимост и други спе-
циалисти.

Екипът извършва: 
 y оценка на образователните потребности, 
 y проследява динамиката в развитието на деца със специални образователни потребности и 
 y разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. 

Тези програми се утвърждават от директора на училището.
Ефективността на реализацията на такава програма или педагогическа технология до голяма 

степен зависи от осигуряването на съответни условия:
 y Структуриране на образователния процес на основата на личностно ориентиран модел на 

взаимодействие между педагога и детето в условията на позитивна социалност от връстни-
ци и възрастни (учители, родители, общ персонал);

 y Отчитане на индивидуалните личностни особености и възможности на всяко дете при кон-
струиране на дидактическата организация;

 y Засилена роля на възрастния при организацията на търсещата дейност на детето чрез умело 
създадена предметно-игрова развиваща среда, която осигурява разкриването на интелектуал-
но-творческия потенциал на детето и формиране на отделни предпоставки за интелектуал-
на и социална дейност: мотивация, целенасоченост, рефлексия, осъзнаване на ценности и само-
анализ на собствената мисловна дейност;

 y Отчитане на динамиката в успехите и развитието на всяко дете на основата на неговите ми-
нали достижения (без сравняване с другите деца);

 y Своевременна корекция в динамиката на развитието на интелектуалните и социалните спо-
собности на детето и изявените декомпенсации;

 y Осигуряване на средства за продуктивните видове дейности, за детското експериментира-
не – целесъобразна конструктивна среда;

 y Предоставяне на детето свобода на избор в дейността и способите на действие, осигуряване 
на права за грешки при самостоятелно търсене на конкретно решение;

 y Предоставяне на детето възможност да споделя придобитите знания и съждения в процес на 
изучаване на нов материал в емпатийно социално обкръжение;

 y Уважение към мислите на детето, недопускане на отрицателна оценка в интелектуалната 
дейност на детето, осигуряване на търпелива позитивна емоционална поддръжка и внимание;
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 y Усещане за благополучие и мотивация за доброжелателност чрез създаване ситуация на успех в 
целите на самоутвърждаване на детето в собствените му очи, в очите на връстниците и въз-
растните, насаждане „вкус към успеха“;

Въвличане на детето в групово и индивидуално търсене на нестандартни подходи при решаване 
на проблеми и оригинални способи на действие.

Прилагайки този нетрадиционен подход за структуриране на детското заведение, екипът зала-
га непрекъснато все нови и нови експериментални ситуации, свързани с реалната практика. Пости-
женията от тези проучвания имат претенциите да обогатят практиката и да се насочат към кон-
статации, свързани с разпространяване на педагогически опит, интерпретиращ новостите в обра-
зованието, в конкретност – интеграция на деца със специални образователни потребности (СОП) в 
масовата детска градина/училище.
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проф. д-р Наталья Калашникова
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

РОЛЬ МУЗЕЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

THE ROLE OF MUSEUMS IN SCHOOL EDUCATION
Kalashnikova Natalia
Russian museum of Ethnography, St.-Peterburg, Rossia

Abstract: The use of the materials from Saint Petersburg museums such as the State Hermitage, the State Rus-The use of the materials from Saint Petersburg museums such as the State Hermitage, the State Rus-
sian Museum and the Russian Museum of Ethnography is very important, because students have opportunity to 
take courses, made according to special programms created by museum workers and school teachers in their clo-
se co-operation.

Keywords: school, school center, museum, hobby group, art group, „the school of crafts“

Использование в образовательном процессе материалов из музеев С-Петербурга: Государствен- материалов из музеев С-Петербурга: Государствен-: Государствен-Государствен-
ного Эрмитажа, Государственного Русского музея и Российского этнографического музея – являет-
ся чрезвычайно актуальным, поскольку учащиеся имеют возможность заниматься по специальным 
программам, созданным в теснейшем контакте музейных сотрудников и преподавателей школ. 

Ключевые слова: школа, школьный центр, музей, кружок, изостудия, „школа ремёсел“.

В музеях С-Петербурга проводится большая работа с разными категориями посетителей. Одна-
ко, одним из самых успешных направлений следует считать образовательную деятельность среди 
школьных учреждений различных уровней (в том числе, средние специализированные школы, коллед-
жи и др.). В петербургских музеях эту функцию выполняют специальные школьные центры музейно-
педагогической службы, работающие уже свыше 30 лет, основной задачей которых является инте-
грация музея в систему образования. Коллективы научных сотрудников таких центров осущест-
вляют обширную образовательную и просветительскую деятельность с детско-юношеской ауди-
торией. Важное место в ней занимает, с одной стороны, повышение квалификации педагогов обще-
образовательных учреждений, а с другой – музейных работников. 

Практически во всех больших и маленьких музеях С-Петербурга ведется работа со школьника-
ми, однако, одними из первых в этой области стали крупнейшие и старейшие музеи Северной Сто-
лицы России – Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и Российский этнографи-– Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и Российский этнографи- Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и Российский этнографи-
ческий музей (ф. 1, 2, 3).

Фигура 1. Государственный Эрмитаж



40

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Фигура 2. Государственный Русский музей

Фигура 3. Российский этнографический музей

За минувшие годы сотрудниками школьных центров этих музеев проведены многочисленны-
е научно-практические конференции, образовательные семинары, выставки детского творчества, 
разработаны методические пособия и программы. Формы работы таких центров очень разнообраз-
ны. Это кружки, изостудии, специализированные занятия для детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста, а также для детей, имеющих отклонение в умственном, психическом и физиче-
ском развитии и многое другое.

Специфика музейного образования заключается в том, что оно осуществляется в специально ор-
ганизованной, информационно насыщенной и эстетически значимой среде (на экспозиции) музейны- (на экспозиции) музейны-на экспозиции) музейны-
ми средствами, то есть на предметной основе. Предмет-экспонат включается в образовательный 
процесс благодаря присущим ему свойствам: информативности, репрезентативности, аттрак-
тивности, экспрессивности и ассоциативности. Если информативность и репрезентативность 
характеризуют способность музейного предмета объективно отражать действительность, то 
аттрактивность, экспрессивность и ассоциативность затрагивают личностный фактор её вос-
приятия, что повышает качество музейной коммуникации. Сказанное в одинаковой степени каса-
ется любого музея, в том числе художественного или этнографического, поскольку основой той или 
иной экспозиции является музейный экспонат. При этом специфика занятий будет заключаться в 
содержании смысловых кодов, заложенных в контекст конкретной экспозиции или выставки. 
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Так, в Государственном Эрмитаже такими предметами являются произведения живописи, скуль-
птуры, графики, декоративно-прикладного западно-европейского и русского искусства. Поэтому за-
нятия на эрмитажных экспозициях с представленными экспонатами помогают в усвоении школьно-
го курса истории, значительно расширяют кругозор, дают возможность понять особенности куль-
туры разных народов и, могут быть полезны в выборе будущей профессии. Программа рассчитана на 
несколько лет и согласована с изучением истории в школе. Так, 6-классники знакомятся с искусством 
и культурой Древнего мира: их ждут загадки Египта и Месопотамии, а также рассказы о „чудесах све-
та“, повседневной и праздничной жизни греков, римлян, этрусков, скифов (ф. 4); 7-классники узнают 
о таинственном мире Средневековья (ф. 5) и творчестве выдающихся мастеров эпохи Возрождения. 
Ребята 8-х классов расширяют свои знания об отечественной культуре, ее истоках, работе иконо-
писцев и строителей храмов, об эпохе Петра I, блестящем веке Екатерины II и победах русского ору-
жия в XIX веке; 9-классникам предоставляется возможность выбрать тематику занятий на после-
дующие 2-3 года, чтобы более глубоко познакомиться с основами археологии или шедеврами западно-
европейского и русского искусства, или культурами стран Востока.

Фигура 4. Античные залы

Фигура 5. Зал средневековых рыцарей

Студии изобразительного искусства имеются в Государственном Эрмитаже, Государственном 
Русском музее и в Российском этнографическом музее. На занятиях в студии дети постигают осно-
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вы рисунка, живописи и композиции. В залах музеев они знакомятся с изобразительным (ф.6,7,8) и 
прикладным искусством, предметами быта разных народов, а затем в своих творческих работах ре-
ализуют полученные знания и навыки.

Фигура 6. К. К. Каменский

Фигура 7. Дениса Давыдова – героя войны 1812 г

Фигура 8. К.П. Брюллов Последний день Помпеи

Российский этнографический музей расположен в крупнейшем мегаполисе страны в городе Санкт-
Петербурге, историко-культурный феномен которого является следствием наличия не только вы-
сокохудожественных памятников, но и объединения этнокультурных потенциалов многих народов. 
Поэтому вполне закономерно, что на экскурсиях, лекциях, занятиях здесь знакомят учащихся с и-
сторией России (ф.9), её этническим составом, представляют традиционное хозяйство, быт (ф.10), 
праздничную и обрядовую культуру, народное искусство и религиозные традиции. Многие экскурсии 
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и занятия разработаны здесь с учетом содержания школьных программ и дополняют учебные курсы 
по истории, географии, краеведению и литературе. Приведем несколько примеров образовательно-
рекреационных программ:

Фигура 9. Лекция в РЭМ

Фигура 10. На занятиях по народному костюму
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Для младших школьников:
I. „В некотором царстве …“
Предлагается программа экскурсий и игровых занятий по этнографии русского народа.
„Делу – время, потехе – час“. Экскурсия
Рассказывается об основных и подсобных занятиях русских крестьян; о традиции трудового вос-

питания детей; приводятся пословицы и поговорки о трудолюбии и лени.
„Жили-были дед и баба…“ Игровое занятие.
Рассказывается о русском крестьянском доме, народном костюме, обычаях и обрядах, связанных с 

хлебом, о традиционном этикете. Разыгрывается сказка „Курочка Ряба“
„Как рубашка в поле выросла“. Экскурсия (по мотивам одноименного рассказа Д.К. Ушинского). Рас-

сматриваются основные элементы русского народного костюма, культура производства льна в рус-
ской традиции, особое внимание рубахе – основе русского костюма.

„Уродилась Коляда накануне Рождества“. Игровое занятие.
Рассказывается о календарных праздниках русской зимы. Дети участвуют в инсенировке празд-

ничных обрядов.
„Русская народная игрушка“. Игровое занятие.
Рассматривается игрушка как часть народной культуры, рассказывается и центрах „потешно-

го промысла“, о крестьянской игрушке-самоделке.
II. „Детский праздник в музее“
Программа музыкально-игровых занятий по этнографии русского народа.
„Именины хлеба“ (сентябрь, октябрь)
Встреча осени. Обычаи и обряды, связанные с уборкой урожая.
„День Параскевы Пятницы“ (ноябрь)
„Заветные праздники“. Женские и девичьи занятия: обработка льна, прядение, ткачество.
„Русские святки“ (декабрь, январь)
Зимние народные празднества от Николина дня (19 декабря) до Крещения (19 января). Встреча 

Нового года.
„День рождения домового“ (февраль)
Мифологические персонажи русских народных сказок. Семейные праздники в народной традиции. 

Обычаи и обряды, связанные с новосельем. 
„Едет Маслена по льду, везет блинцы на меду“ (февраль, март)
Аграрный смысл русских праздников. Детские масленичные игры и забавы.
„Весна-красна, на чем пришла?“ (март, апрель)
Встреча весны. Связь человека и природы в русской народной культуре.
„В хороводе на горе девушки гуляли“ (апрель, май)
Весеннее-летние обряды и праздники: Пасха, Красная горка, Вознесение, Троица.
„Пророк Наум, наведи на ум!“ (май)
Праздник, посвященный окончанию учебного года.
III. „Путешествие со сказками“
Проводятся специализированные занятия по темам сказок народов Росии: „Украинская сказка“, 

„Белорусская сказка“, „Сказки народов Поволжья и Приуралья“, „Сказки народов Севера“, „Сибирская 
сказка“ и др. 

Для среднего и старшего возраста организуются обзорные и тематические экскурсии по основ-
ным экспозициям и выставкам (более 20 тем).

Кроме того, предлагаются образовательные и рекреационные программы для родителей с детьми 
„Выходной день в музее“ (ф.11), где работают следующие студии:

1. Студия этнопедагогики „Солнышко“ (для родителей с детьми 3-6-лет); 
2. Детская этностудия РЭМ (для младшего школьного возраста); 
3. „Школа ремёсел“ (для всех желающих); 
4. „Крошка-этнограф“ (для родителей с детьми 5-7 лет); 
5. „Приглашаем в гости“ (для родителей с детьми 5-10 лет); 
6. „День рождения в музее“ (для всей семьи). 
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Фигура 11. Работа детей и родителей

Каждая из студий пользуется пользуется уже на протяжении 10 лет неизменным успехом, однако, 
„Школа ремесел“ собрала наибольший контингент участников. Это специальная программа занятий с 
народными мастерами, которая впервые была разработана в Российском этнографическом музее, где 
каждый желающий может овладеть такими навыками как гончарное дело, изготовление глиняных иг-
рушек, плетение из бересты, роспись по дереву. Процесс работы развивает воображение и творческие 
способности, прививает умение воплощать свои идеи и замыслы в конкретные вещи. В „Школе реме-
сел“ юным петербуржцам предоставляется возможность попробовать свои силы в создании предме-
тов декоративно-прикладного искусства и освоить старинные техники: плетение из лозы, художест-
венную лепку из глины, поработав при этом на настоящем гончарном круге, освоить приемы традици-
онного ткачества на горизонтальном ткацком станке, создать украшение из бисера, познакомиться с 
росписью по глине, дереву и стеклу, изготовить сувенир и полезную вещь из войлока. 

Таким образом, школьные центры музейно-педагогической службы, работающие уже свыше 30 
лет во многих музеях Санкт-Петербурга, способствуют интеграции художественных произведе-
ний и памятников бытовой культуры в образовательный процесс школьных учреждений различных 
уровней. 
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ВЪЗПИТАТЕЛНИ ОРИЕНТАЦИИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ РОДИТЕЛИ – 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИКИ, ПАРАДОКСИ

EDUCATIONAL ORIENTATIONS OF CONTEMPORALY PARENTS – TIPYCAL FEATURES, 
SPECIFICITIES, PARADOXES
Radoslav Penev, Luboslava Peneva 
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Abstract. This report presents some results and analytic accents, connected to research of orientations of up-
to-date parents to the process of growth at preschool age and relationships with the child. The research work brings 
out some positive and negative specificities of family education to produce pro-social and assertive or conflicted 
and aggressive behavior.

Keywords: preschool age, family adjustments – design of personal qualities, characterization of social behavior 
of the child, suggested positions and methods of education. 

 
Увод: Експериментална обосновка на изследването
Настоящият доклад представя някои резултати и аналитични акценти, свързани с изследване 

на феномена „агресия“ и ориентациите на съвременното българско семейство към процеса на разви-
тие, взаимоотношенията с детето и спецификата на агресивните прояви в предучилищна възраст. 
В конкретика, предметът е фокусиран върху извеждане на позитивните и негативни характеристи-
ки на фамилната констелация за продуциране на просоциално, асертивно и апетентно или на авер-
сивно, конфликтно, и агресивно поведение[1, 2, 3].

Проучването на фамилните ориентации се извърши с 1551 родители, от които 892 жени и 659 
мъже, чрез анкетна карта, базирана върху следните показатели за целите на аналитичните проекции 
на доклада: 

Социологически профил на респондентите: пол; възраст; семейно положение; образование; профе-
сионална ангажираност.

 y Специфика на възпитателните ориентации и интеракции.
 y Проекти/идеален, реален/ за формиране на личностни качества в семейството.
 y Проект за социалното поведение на детето.
 y Внушавани позиции на детето и методи на възпитание[1, 2, 3].

Характеристики: Фамилни ориентации към процеса на развитието
 y Социологически профил на респондентите.

Диференциацията на профила като сексуална принадлежност, възрастови специфики, струк-
турни форми на семействата, образователни степени и професионална ангажираност е представе-
на във фигури №1, №2. 
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Фигура 1. Пол и възраст на респондентите.
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Фигура 2. Образование и професионална ангажираност на респондентите

 Социологическият профил на резултатите показва, че преобладаващата част от анкетирани-
те родители са на възраст от 25 до 35 години/общо 82,9%/, с висше образование/65,2%/ и с професи-
онални ангажименти в частния сектор/70,65%/. Жените/57,5%/ са повече от мъжете/42,5%/, но от-
носително малката разлика в процентно отношение дава възможност за профилна диференциация 
на маскулинност и феминност като сравнителен анализ на резултатите, още повече че в практики-
те от анкетните проучвания на семействата почти винаги участват майките и в значително по-
малка степен – бащите.

 В сравнителен план, жените са по-млади от мъжете, като тази констатация важи особено за 
възрастта от 25 до 30 години /53,7% срещу 40%/, докато във възрастта от 30 до 35 години е налице 
изравняване на процентното съотношение на респондентите /37,4% от всички анкетирани са мъже 
и 33,5% – жени/. Дамите са и с по-висока степен на образование /73,8% от тях имат висше образова-
ние, докато това важи за 53,6% от мъжете/ и са повече ангажирани в държавния сектор /28,2% сре-
щу 21%/. Съответно, около половината от респондентите от мъжки пол имат средно образование 
/40% срещу 19,5% при жените/ и са професионално ангажирани повече в частния сектор, отколкото 
жените/76,3% срещу 66,4%/.

 Преобладаващата част от анкетираните живеят на семейни начала, като формите на връзка-
та включват брака /72,4%/ и съвместното съжителство без брак /21,4%/. Много малка част от тях 
са неженени/неомъжени /4,3%/ и разведени /1,9%/. 

 Структурните характеристики на фамилната констелация като брой на децата показват 
преобладаването на семействата с едно дете /67,4%/, докато семействата с две и три деца са около 
1/3 от всички. 

 

Специфика на възпитателните ориентации и интеракции. 
1. Проекти на личностни качества.
Ориентациите на респондентите за „Идеалния проект на личността“ /желаните за формиране 

личностни качества/ и „Реалния проект на личността“/ изградените личностни качества/, както и 
степента на съвпадение /разминаване/ между конкретни качества в двата проекта са отразени във 
фигури №3, №4.

 Сумарните избори на респондентите за значимите личностни качества, които искат да при-
тежават техните деца, извеждат на преден план следните ориентации: организираност; честност; 
отговорност; любознателност; самостоятелност; трудолюбие; настойчивост и упоритост; кон-
тактност; борбеност; справедливост; самоувереност. Интерпретацията на ориентациите като 
групова принадлежност е свързана с избор на качества от различни групи, но водещи са волевите ка-
чества, качествата, определящи бъдещата жизнената позиция и качествата, изразяващи нагласата 
към дейност.

 Изборите на родителите извеждат следните изградени в семейната среда качества: любозна-
телност; контактност; общителност; учтивост; самостоятелност; честност; уважение към въз-
растните. Няма разлики в ориентациите на мъжете и жените, а груповият израз е свързан с комуни-
кативните свойства и умения, хуманистичните качества и качествата, изразяващи нагласата към 
дейност.



48

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

0
10
20
30

40
50
60

70
80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

ЖЕЛАНИ ИЗГРАДЕНИ
1-ОРГАНИЗИРАНОСТ 2-ЧЕСТНОСТ
3-ОТГОВОРНОСТ 4-ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ
5-САМОСТОЯТЕЛНОСТ 6-ТРУДОЛЮБИЕ
7-НАСТОЙЧИВОСТ И УПОРИТОСТ 8-КОНТАКТНОСТ
9-СПРАВЕДЛИВОСТ 10-БОРБЕНОСТ
11-САМОУВЕРЕНОСТ 12-УВАЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ
 13-ОБЩИТЕЛНОСТ 14-УЧТИВОСТ
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Фигура 4. Разлики в идеалния проект/желани качества/: Полова диференциация

 В „Идеалният проект на личността“ съществуват различия в процентното ранжиране на 
определени качества и съответно, в ориентациите към групи качества като полова диференциа-
ция. 

 y Мъжете показват значително по-високи предпочитания към качествата любознателност и 
контактност, докато за жените значително по желани за формиране са качествата борбе-
ност, самоувереност и настойчивост и упоритост. 

 y Приоритети в идеалните груповите проекти на мъжете са качествата, изразяващи нагласата 
към дейност, докато за жените това са волевите качества на личността. Освен това, високи-
ят маскулинен избор извежда качеството „контактност“ като значима ориентация за целия 
контингент респонденти. Същата констатация може да се направи и за качествата „самоу-
вереност“, „настойчивост и упоритост“ и „борбеност“, само че като значими феминни пред-
почитания.
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Характеристика на социалното поведение на детето.
Ориентациите на респондентите са отразени в Таблица №1.

Таблица 1. Характеристика на социалното поведение на детето.
 

ТВЪРДЕНИЯ
ОРИЕНТАЦИИ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ – 

„ПО-СКОРО ДА“ /ИЗБОРИ – %/

ВСИЧКИ МЪЖЕ ЖЕНИ

1. Проявява стремеж към помощ на другите. 78,6 78,1 79,2

2. Проявява отговорност. 55,9 57,3 54,4

3. Проявява капризност и раздразнителност. 46,1 41,2 51,0

4. Проявява симпатия и благоразположение към другите хора. 81,8 88,4 75,2

5. Проявява стремеж към налагане и доминиране. 40,0 34,5 45,5

6. Спазва нормите на поведение. 75,3 72,7 77,9

7. Проявява емоционалност в общуването с другите. 72,0 68,2 75,8

8. Проявява конфликтност и агресивност. 11,0 12,7 9,4

9. Проявява стремеж към уединение. 16,3 14,5 18,1

10. Проявява плахост и нерешителност. 22,6 20,9 24,2

11. Проявява доверчивост и откритост към другите. 75,6 82,0 69,1

12. Проявява тревожност. 21,0 21,8 20,1

13. Проявява любознателност и активност. 94,3 97,3 91,3

14. Умее да променя поведението си в зависимост от ситуа-
цията.

57,0 62,0 52,0

15. Държи се естествено към другите. 94,0 95,5 92,6

Забележка: Условието е анкетираните да отговорят на всички предложени твърдения. 

 Проектът на родителите за социалното поведение представя детето от предучилищна 
възраст като открито и доверчиво, проявяващо симпатия, благоразположение и стремящо се да по-
мага на другите, естествено и емоционално в общуването, любознателно и инициативно, некон-
фликтно и неагресивно.

 Респондентите посочват и негативни параметри на детското поведение – капризност, раз-Респондентите посочват и негативни параметри на детското поведение – капризност, раз-
дразнителност, стремеж към налагане, нежелание за поемане на отговорност, неумение за вариатив-неумение за вариатив-
ност на поведението в зависимост от ситуацията.

 От ориентациите на родителите проличава, че жените са по-склонни да определят поведени-От ориентациите на родителите проличава, че жените са по-склонни да определят поведени-
ето на децата като капризно, раздразнително и налагащо се, т.е. те имат значително по-ясна визия 
за потенциалните предпоставки за конфликтност и агресивност. Изборите на мъжете са свързани с 
апетентното/любознателност, симпатия и благоразположение към другите/ и асертивното/есте-
ственост, откритост и доверчивост, емоционалност/ поведение като синоними на адаптивност, 
социални умения и вариативност на поведението. 

Внушавани позиции и методи на възпитание.
 Изборите на респондентите за най-важните житейски максими, които децата трябва да ус-

воят и да следват в своето израстване и развитие, извеждат следните значими сентенции и внуше-
ния:

 y „За да успееш в живота, трябва да умееш да се бориш!“ /74,6%/: Борбеност; 
 y „Ако уважаваш хората и те ще те уважават! /71,4%/“: Уважение;
 y „Трябва да умееш да общуваш с другите! /64,3%/“: Общителност;
 y „Стреми се да отстояваш собственото си мнение! /54,3%/“: Достойнство.
 Житейски позиции, които нямат приоритет във възпитателните внушения на родителите 

към децата са агресивноста, конфликтността, пренебрежението и незачитането мнението на дру-
гите хора.
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 Най-предпочитаните методи на възпитание са индуктивна техника/беседи, изслушване, вни-
кване в мотивите на поведение, убеждаване/, личен пример на родителя, доверие в детето, стимули-
ране на инициативата и самостоятелността, контролиране на действията и поведението, прово-
киране на ситуации за трупане на опит, обещания и награди.

 Като най-неефективни методи за възпитателно влияние респондентите посочват натискът и 
заплахите, наказанията, неоправданият либерализъм, жертвоготовността, безразличието към децата.

 

Изводи: Специфики и парадокси във възпитателните ориентации на родителите
 y Налице са характеристики на семействата на респондентите за позитивен емоционален ми-

кроклимат и равностойни взаимоотношения, адекватни възпитателни ориентации и модели 
на родителско поведение: 

 Нормални структурни особености на семейната констелация: по-богат житейски опит на 
мъжете, конституиращ правото им на „глава на семейството“; наличие на двама родители при от-
глеждането и възпитанието на децата /общо 93,8%/; характерна за българските условия раждае-
мост/средно по 1,63 деца на изследваните семейства/, предпоставяща възможността единствено-
то дете да бъде по-добре отглеждано и обгрижвано и същевременно, тенденцията към по-висока ре-
продуктивност, защото родителите са млади хора/82,9% от тях са на възраст от 25 до 35 години/; 

 Адекватни социални постижения и нагласи на родителите: висок образователен ценз /65,2% са 
с висше образование/; професионална ангажираност на двамата родители и предполагаемо добро ма-
териалното състояние на семействата/само 2,7% от респондентите са безработни/.

 Семейният статус на родителите в двете основни форми на съжителство /с брак – 72,4% и 
без брак – 21,4%/, както и образованието, и професионалната ангажираност не оказват съществено 
влияние върху наличието или липсата на агресия при децата от предучилищна възраст.

 y Това означава, че спецификата на семейството като фактор за провокиране или превенция на 
агресивно поведение трябва да се търси във взаимоотношенията между родителите и децата.

 y Респондентите характеризират семейството като потенциална среда за формиране на ка-
чества, определящи бъдещата жизнената позиция и нагласата към дейност, и като градивен 
фактор за изградени значими комуникативни и хуманистични личностни качества, и кате-
горично отхвърлят възможността целите на семейното възпитание да са обвързани с кон-
фликтното и агресивното поведение на детето. Същевременно, повечето от тях ориенти-
рат своите идеални проекти към формирането на волевите качества борбеност, настойчи-
вост и упоритост в преследването на целите, и самоувереност, потенциални предпоставки 
за конфликтност и агресивност при неумение на детето да спазва групови норми на поведение 
и да изразява по приемлив начин своите потребности, претенции и емоции, особено във взаи-
моотношенията с връстниците.

 Основания за тази констатация са непредпочитаните от респондентите качества скром-
ност, отзивчивост, толерантност, адаптивност, самоконтрол, сдържаност и търпение, грижа за 
другите, солидарност с целите на семейството, солидарност с целите на групата от връстници. И 
ако едни са с по-ниска вероятност за формиране в предучилищна възраст /толерантност, самокон-
трол, сдържаност и търпение, скромност, грижа за другите/, то останалите /отзивчивост, адап-
тивност, солидарност с целите на семейството, солидарност с целите на групата от връстници/ 
могат да бъдат приоритет и съответно, да се изграждат успешно в рамките на семейната консте-
лация, защото всички посочени качества са синоними на неконфликтно и неагресивно поведение. 

 y Ориентациите на родителите подценяват и инициативността, стремежът към изява, себе-
доказване и оригиналност, и потребността от оптимизъм, които са особено характерни спе-
цифики за периода на предучилищното детство. Подобно отношение потиска детските ам-
биции е потенциална предпоставка за противопоставяне на родителите, конфликти и агресия 
още в предучилищна възраст.

 y Посочените от родителите характеристики на детето от предучилищна възраст предста-
вят, от една страна, нормални специфики на развитието, но от друга, те проблематизират 
профила на социалното поведение на детето, защото са потенциални предпоставки за стре-
меж към нарушаване на нормите и противопоставяне на възрастни и връстници.

 y Тази своеобразна динамика има „почва“ за развитие точно защото родителите могат да подце-
нят, да не обърнат внимание или да се стремят да тушират с наказателни мерки подобни про-
яви в поведението на своите деца.
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доц. д-р Вероника Вълканова
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ОНЛАЙН

 y Съвременните родители се стремят да внушават позиции, актуални за социализацията и раз-
витието на детето в съвременното общество – борбеност, общителност, уважение към дру-
гите, достойнство – и не приемат за житейски максими агресивността, конфликтността и 
пренебрежението към хората.

 Те свързват реализацията на внушаваните позиции с група методи на възпитание, съчетава-Те свързват реализацията на внушаваните позиции с група методи на възпитание, съчетава-
ща индуктивната техника с контрола без натиск, заплахи и строги наказания, доверието в детето, 
стимулирането на самостоятелността и провокирането на ситуации за трупане на опит.

 Същевременно, родителите надценяват възможностите на своите деца за „безконфликтна 
борбеност“.

 y За тях борбеността не е синоним на конфликтност и агресивност, но проблемът е дали деца-
та имат изградени представи и умения за постигане на целите си чрез борбеност, която се из-
разява в адекватно общуване, уважение към другите и същевременно, в отстояване на мнение-
то и достойнството без конфликти, и прояви на агресия.

 y Децата нямат много възможности за възприемане и подражание на този „борбен“ вид поведе-
ние.

 y Съчетанието на внушаваните полюсни позиции борбеност и достойнство с уважението към 
другите и общителността обърква представите на съвременното дете и провокира стремеж 
за постигане на целите чрез модели на поведение, които са или копирани от електронните ме-
дии, или са следствие именно от липсата на представа за „неагресивната борбеност“.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF ONLINE COMMUNITIES
Veronica Valkanova
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Primary and Preschool Education

Abstract: The academic educational potential of social networking websites depends on the extent of individual, 
particularly young people’s involvement. The place of mobile communications and the purposes they are used for, 
are no less important. Web 2.0 significantly changed our interaction with information as well as our individual 
potential for non-formal education. The appearance of specialized software tools for interpersonal cooperation 
impacted the process of learning/teaching and its results. The combination of social network technologies and tools 
for learning on online educational platforms became a precondition for creating new educational applications. 
Web 2.0 created new approaches to learning, teaching and interaction between learners and teachers based on 
cooperation and participation, stimulating the natural wish to share the things learned and to acquire knowledge 
from the others.

Keywords: Social networking sites, Web 2.0 technologies, Information literacy skills, Higher Education

Социалните общности в Интернет предефинират информационните технологии, медиите и 
комуникациите като цяло. В последните години наблюдаваме процес на създаване на невероятен обем 
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от уебсъдържание под формата на блогове, уики места и други социални пространства. Новите ко-
муникационни модели възникват в отговор на нарастващите нужди от информационен обмен, за да 
свързват, обединяват и организират хората в общности с цел извличане на познание.

Потенциалът на социалните мрежи в уебпространството за образователни цели обаче зависи 
от степента на включеност на индивидите в тях, и особено на младите хора. Не е за пренебрегване 
и мястото, което заемат мобилните комуникации и целите, за които се използват.

Българските Интернет потребители са приблизително 4 млн., т. е. повече от половината от 
населението на страната, от тях 2,392 млн. имат профили във Facebook (33.45% от населението) [1]. 
Основана през 2004 г., тази социална мрежа изключително бързо придобива широка популярност в 
световен мащаб. Съгласно данни от м. март 2012 г., активните потребители дневно са 526 млн., ка-
то повече от 500 млн. използват Facebook чрез мобилни устройства. Потребителите на социалната 
мрежа са установили помежду си повече от 125 милиарда контакти („приятелства“) [2].

Сто милиона регистрирани активни потребители на втората по популярност социална мре-
жа Twitter изпращат повече от 175 млн. съобщения на денонощие. Във Flicker се качват средно 1,8 млн. 
снимки дневно, а в YouTube – около 72 часа видео за минута. Месечно YouTube се посещава от 800 млн. 
потребители, които гледат над 3 милиарда часа видео [3].

Кои от уеб 2.0 приложенията могат да се използват за целите на образованието? Без съмнение, 
широко приложение имат социалните медии – Интернет са йтове, които се попълват със съдържа-
ние (новини и информация) от самите потребители (за разлика от традиционните медии). В този 
смисъл, блоговете също са социални медии. Световни примери за социална медия са енциклопедията 
Wikipedia, микроблогинг платформата Twitter и др. Популярна у нас е българската социална медия Sve- Sve-
jo.net („Социална медия за новини и забавление“).

За разлика от социалните медии, чиято цел е разпространяване на информация, целта на социал-
ните мрежи е опознаване, поддържане на комуникация и контакти, работа по каузи, взаимопомощ и 
пр. Социалната мрежа Facebook несъмнено заема челно място в предпочитанията на потребителите. 
Не на последно място трябва да споменем и т. нар. социални букмарки – Интернет сайтове, в които 
потребителите си записват интересни или полезни линкове (т. нар. „отметки“), по които могат да 
се придвижат в удобен момент, за да търсят по ключови думи, да ги споделят с други потребители, 
да ги препращат към външни сайтове и т. н. Букмарк сайтовете „никнат като гъби“, един от най-
популярните е Delicious (del.icio.us).

Социалните мрежи, поради широкото си навлизане в ежедневието на хората, особено на млади-
те, постепенно започват да придобиват облик на образователни мрежи, използвани за учебни цели. С 
тяхна помощ преподавателите създават среда за тематично индивидуално учене с помощта на вза-
имосвързани технологии като блогове, уики места, файлови архиви, социален букмарк, RSS агрегато-RSS агрегато- агрегато-
ри и други инструменти за уеб 2.0.

Въпреки, че включването на масовите социални мрежи в образованието крие рискове от явно и 
скрито рекламиране, от създаване на лични отношения, отнемащи време, умствени и емоционални 
ресурси, които са предназначени за обучение, както и невъзможността да се контролира напълно то-
зи процес от преподавателя, те все пак имат своето място в образователния процес.

Изследването на потенциала на социалните мрежи в уебпространството за образователни цели 
в България е дългосрочен процес и има не само количествени, но и съдържателни измерения. Преди две 
години авторът на настоящия доклад участва в научно-изследователски екип, чиято работна про-
грама съдържа провеждане на анкета със студенти от най-големия университет в страната – Со-
фийски университет „Св. Кл. Охридски“. Резултатите, сами по себе си, както и изводите, направе-
ни на тяхна база, служат за отправна точка при стартирането на български образователни проек-
ти в мрежата. Изведени са три съществени характеристики на студентите като специфична об-
разователна аудитория. Първата е по отношение степента им на участие и включеност във вир-
туални общности. Втората е свързана с видовете мрежи, които са най-популярни и предпочитани 
от студентите. Третата се отнася до нивото на мобилност при използването на социалните прос-
транства. Това са съществени показатели, които предопределят ефективността и успеха, които 
би имал всеки проект, свързан с образованието. 

Със специално създаден за целта въпросник, състоящ се от 21 айтема, са анкетирани 334 студен-
ти от различни хуманитарни специалности в шест факултета на Софийския университет. От ан-
кетираните респонденти 91% имат профили в социални мрежи. Последващи непредставителни про-
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учвания показват, че този процент варира около 95%. Около 70% от студентите са създали профи-
лите си преди 2008 година, а над 90% най-активно ползват Facebook. Повече от 3 часа дневно прекар-Facebook. Повече от 3 часа дневно прекар-. Повече от 3 часа дневно прекар-
ват в социални мрежи 22% от тях, 1-3 часа на ден – около половината, като цяло жените стоят поч-
ти три пъти по-дълго от мъжете. През 2010 г. едва около 18% от ползващите социални мрежи пра-
вят това през мобилни устройства – понастоящем по неформални данни този процент надвишава 
50%. Като цяло 63.2% свързват влизането си в мрежите с положителни емоции като вълнение, лю-
бопитство, необходимост, забавление, интерес, радост, нетърпение, а ограничаването им на дос-
тъпа по някаква причина предизвиква гняв, нервност, раздразнителност и др. отрицателни емоции.

В съдържателен план описаният по-долу тригодишен преподавателски „експеримент“ на автора 
е илюстрация на възможни добри практики в сферата на висшето образование, в основата на които 
стоят социалните Интернет мрежи. 

В рамките на един семестър, по дисциплината „Психолого-педагогически основи на информацион-
ната култура“, в две непоследователни седмици на студентите по „Педагогика на масовата и худо-
жествената комуникация“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“ се поставят учебни задачи във 
Facebook. Изборът на социална мрежа не е случаен и се основава на факта, че около 95% от студенти-. Изборът на социална мрежа не е случаен и се основава на факта, че около 95% от студенти-
те имат профил в нея. Задължителна предпоставка за осъществяването на задачата е преподавате-
лят и студентите да се „намерят“ в мрежата и да се добавят като контакти.

Реализира се предварително проучване на студентската активност в социалната мрежа, за да се 
регистрират предпочитаните от студентите дейности – видове игри, лични съобщения, информа-
ция на стената, постове на клипове или връзки и т. н. След това, на общата електронна поща на кур-
са лекторът обявява старт на „седмицата на учебните задачи във Facebook“. В рамките на тази сед-Facebook“. В рамките на тази сед-“. В рамките на тази сед-
мица на всеки студент се дава различна задача/въпрос, който се публикува като съобщение в игра, ка-
то лично съобщение или като пост на стената. Задачите/въпросите са от рода на:

 y „През коя година е учреден Националният форум за информационна грамотност на САЩ?“;
 y „Кой разработва стандартите по информационна грамотност за висшето образование през 

2000 г. и колко на брой са тези стандарти?“;
 y „В колко игри в социалната мрежа си регистриран/а и в колко от тях участваш активно?“;
 y „С кой от булевите оператори ще получиш най-малко на брой резултати при онлайн търсе-

не?“;
 y „Колко часа седмично отделяш на: 1) сърфиране в световната мрежа, „браузване“; 2) проверяване 

на имейла (четене, писане); 3) използване на чат и социални мрежи?“;
 y „Боравиш ли с настройките на профила и сигурността в социалната мрежа? Кои настройки 

най-често коригираш?“;
 y „Страдаш ли от недоспиване заради среднощни Интернет-сесии? никога – рядко – често“, и т. н.

Изричното условие за изпълнение на учебната задача е студентът да отговори с имейл в рамки-
те на 24 часа от постването Ӝ.

Резултатите показват, че през първата „седмица на учебните задачи“ около половината от сту-
дентите не успяват да се вместят в определеното време, а почти три четвърти не спазват усло-
вието да отговорят на служебната електронна поща на преподавателя си. Около 20% признават, че 
изобщо не са видели задачите.

През втората седмица успехът вече е значителен, като студентите се справят все по-добре (и 
по-задълбочено) с отговорите на теоретичните въпроси. Всички студенти споделят, че са се чувст-
вали като „детективи“ и са изпитвали силно положителни емоции при „откриването“ на учебните 
задачи в профила си. В хода на семестъра мотивацията им за учебни постижения се повишава, склон-
ни са да проявяват повече усилия при подготовката си за упражнения. Повишава се и равнището на 
информационната им грамотност, знанията и уменията им в тази сфера се затвърждават в проце-
са на обучение.

В резултат от анализа на актуалния академичен и изследователски опит на автора, могат да се 
формулират следните изводи:

1. Степента на включеност на българските студенти в онлайн социални мрежи е много висо-
ка – над 95%. Активното им участие в този вид виртуални общности (приблизително същи-
ят процент са ежедневно в социалната мрежа) може да се използва и за образователни цели, 
при условие, че студентите бъдат съответно мотивирани и адекватно ръководени в проце-
са на обучение. 
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2. Наред със специализираните образователни мрежи, социалната мрежа Facebook може да се из-Facebook може да се из- може да се из-
ползва с успех в хуманитарното висше образование в България, тъй като е предпочитана от 
почти 90% от студентите. Нещо повече, в тази мрежа вече се предлагат сполучливи образо-
вателни инициативи.

3. Вече е възможно да се разшири образователният потенциал на онлайн социалните мрежи с из-
ползването на мобилни устройства, тъй като все по-висок процент от българските студен-
ти ползват такива за дейностите си в социалните мрежи.

Социалните мрежи в Интернет определено имат образователен потенциал, който може да се 
разгърне в българската академична среда, например в съвместни проекти на студенти от различни 
факултети и специалности, в междукултурно сътрудничество на студенти от различни страни, 
в ефективен обмен на учебна информация в рамките на студентски групи по интереси и т. н. Така 
средствата за социално учене, базирани на уеб 2.0 технологиите, ще бъдат използвани по начин, кой-
то да стимулира младите хора да споделят информация и да си сътрудничат в уникална среда за об-
разователно общуване, която не е възможно да се конструира на друго място.

Уеб 2.0 съществено промени взаимодействието ни с информацията и индивидуалните ни въз-
можности за неформално обучение. Появата на специализирани софтуерни средства за интерперсо-
нално сътрудничество повлия върху процеса на учене/преподаване и резултатите от него. Комбина-
цията от технологии за социални мрежи и средства за учене в онлайн платформи за обучение стана 
предпоставка за създаване на нови образователни приложения. Технологиите Уеб 2.0 моделират но-
ви подходи към ученето, преподаването и взаимодействието между учители и учащи, базирани на 
сътрудничество, като стимулират естествената нагласа за обмен на знания и учебна информация.
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A SCHOOL FOR THE NEW GENERATION OR THE NEW GENERATION SCHOOL
Silvia Ilieva Tsvetanska
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Pedagogy

Abstract: The report presents some reflections on the changed role of the school today and the need for con-
sideration of the approaches, methods and means of training with the requirements and the expectations of today’s 
children. The expectations of the pupils from the school are represented by the analysis of psychological and ped-
agogical features of today’s young people. Special attention is paid to the „collide of generations“ (by L. Lancast-
er and D. Stillman, 2004) and the impact of this collision on the attitude towards the education at school and the 
school as an institution itself. Students are described as representatives of the „Y“ generation and the „Z“ genera- as an institution itself. Students are described as representatives of the „Y“ generation and the „Z“ genera-
tion and through the prism of generational characteristics, emerges the necessity to change the Bulgarian school 
today. The possibilities for more intensive application of the ICT in education, for the use of interactive teaching 
methods and for the need for different types of textbooks and handbooks, which to conform to the peculiarities of 
perception of information from adolescents, are discussed. The leading idea is   the need to transform the role of the 
school, as well as of the key competencies of the teachers, for to make the school to become attractive to students 
and to make a school of a new generation.

Keywords: school, generation, active learning, social skills.
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Динамиката на съвремието ни изправя пред редица предизвикателства, по повод на които все по-
често се питаме готови ли сме да се справим с тях; подготвени ли сме да живеем в ситуация на нара-
стваща неопределеност и несигурност, имаме ли достатъчно ресурс да се развиваме и променяме, та-
ка както ни налага реалността. В такива моменти неизбежно стигаме и до размисъла за училищното 
образование – дали то дава достатъчно, съдейства ли да се формират успешни личности или остава 
подвластно на традициите и типичния за образованието консерватизъм. Подобен размисъл за обно-
вяването на училището е особено актуален днес, когато се нуждаем от институционални опори, за 
да изградим мостове между поколенията, да се научим да живеем заедно, без да губим индивидуалност-
та си и да даваме шанс на многообразието. Днес особено силно усещаме разликите между поколенията 
и ни се струва, че всичко се случва много бързо. Младите хора са нетърпеливи и търсещи, те искат да 
се изявят и да се учат динамично и атрактивно, така както се случват повечето неща в живота им. 
Очевидно под въздействие на социалните и технологичните промени се променят и очакванията към 
училищната институция. Готово ли е училището да отговори на очакванията на съвременните мла-
ди хора? Може ли то да се промени толкова бързо, колкото се променя средата, в която то функцио-
нира? Тези въпроси са провокирани от опасението, че има риск училището да се отдалечи тези, за кои-
то е предназначено – учениците – утрешните родители, служители, политици или управляващи, ако 
днес не предложи модели, адекватни на техния начин на възприемане на света. Няма съмнение, че поко-
ленческите вълни са се скъсили и следват през 10 години, а не през 20 – 25 г., както доскоро считахме за 
обичайно. Това означава, че т.нар. ново поколение придобива нов смисъл. Десет-петнадесет години раз-
лика във възрастта са достатъчни, за да отчетем различия в поведението, разбиранията и поведение-
то на младите хора. Затова все по-често чуваме от учителите, че децата вече са други, че е трудно да 
се овладеят в клас, да бъдат заинтригувани или да се фиксира вниманието им върху нещо, което за пре-
дишния випуск е било безспорно интересно и важно. Ако имаме усещането, че днешните деца са различ-
ни, то това се дължи главно на различния социален контекст, в който те се изявяват, и на променена-
та гледна точка, от която ние ги преценяваме. Обикновено гледаме на тях през призмата на сравнени-
ето как е било по наше време или преди 4 години, когато сме обучавали предишните седмокласници, на-
пример. Какво в действителност е различно в днешните ученици?

Различните очаквания към училището от позицията на различните поколения
Идеята за различията между поколенията не е нова от изследователска гледна точка. Нова е по-

скоро призмата, през която интерпретираме този проблем. До скоро говорехме за конфликти меж-
ду млади и стари в училище, между опитни и начинаещи. Сега е време, в което говорим за „сблъсък“ 
или едновременно съжителство на 4 различни поколения [1], чиито очаквания по своеобразен начин 
се пресичат и в оценката за ролята на училището:

 y Поколението на традиционалистите (родените между 1900 – 1945 г.) – имат впечатления за учи-
лището чрез своите внуци, които активно подкрепят или чрез младите хора, които срещат 
в ежедневието си. Традиционалистите обикновено изразяват недоволство от наблюдавания 
спад в проявите на патриотизъм и лоялност у младите хора, които са в пълен разрез с тяхно-
то разбиране за съзидание, дълг и уважение към традициите. За тях бързите и чести промени, 
използването на информационните технологии като заместители на реалните контакти и на 
информацията, написана на хартия, са трудно приемливи. Тяхното очакване е училището да 
формира традиционни ценности, да дава много стабилни знания и да подготвя за професия, ко-
ято може да се упражнява дълго време.

 y  Поколението „Бейби бум“ (родените между 1946 и 1964 г.) – сред тях можем да открием пред-
ставители на учителите, както и на родителите на днешните ученици. За представителите 
на това поколение образованието е възможност за израстване и повишаване в професията. Те 
съзнават, че новостите са необходими, но ги приемат с неособено голямо желание и сравнител-
но трудно се адаптират към тях.

 y Поколението „Х“ (родени между 1965 и 1980 г.) е наричано поколение на медиите. Те демонстри-
рат амбиции, желание за изява и кариера, но и скептицизъм, в т.ч. и към образованието. Аван-
тюристично настроени, те са много информирани и съответно с по-големи очаквания към то-
ва, което предлага училището.

 y Поколението „У“ (родените след 1980 г.) – децата на новия век, силно повлияни от развитието 
на информационните и комуникационни технологии. Те боравят с технологиите уверено, тър-
сят промяната, стремят се към разнообразие и очакват динамично обучение, при което се де-
монстрират нови форми на представяне на информацията.
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Според австралийския изследовател Марк Маккриндъл има основания да се говори, че в учили-
щето днес се срещаме с представители на ново поколение, което идва след поколението „У“. Това са 
представителите на поколението „Z“ – учениците, родени след 1995 г. [5]. Определят ги като диги- [5]. Определят ги като диги-. Определят ги като диги-
тално поколение, за което дигиталните технологии са естествена и неизменна част от ежедневие-
то. За тях училището не е единствен източник на знания, информация или социални контакти. Те 
общуват виртуално с много хора, които могат да са дори непознати, използват кратки фрази, спе-
цифичен език и се отнасят пренебрежително към строгите правила и традиции. Те са нетърпеливи 
да действат, още преди да са научили алгоритъма за това, да се изявяват и да постигат резултат, 
който да е видим. Тези деца играят с различни играчки – предимно електронни, които в голямата си 
част по същество не са играчки в класическия смисъл на думата – а са технологични, позволяващи игра 
във виртуалното пространство [4]. Според изследване на Маккриндъл, проведено в Австралия, мо-[4]. Според изследване на Маккриндъл, проведено в Австралия, мо-. Според изследване на Маккриндъл, проведено в Австралия, мо-
мичетата от поколението „Z“ по-рано спират да играят с кукли, отколкото техните майки, напри-„Z“ по-рано спират да играят с кукли, отколкото техните майки, напри-Z“ по-рано спират да играят с кукли, отколкото техните майки, напри-“ по-рано спират да играят с кукли, отколкото техните майки, напри- по-рано спират да играят с кукли, отколкото техните майки, напри-
мер. Около 6 годишна възраст се губи интересът към куклата и ориентацията е към технологичните 
играчки [5]. За тези деца динамиката и разнообразието са над всичко затова и технологиите имат 
толкова значима роля в техния живот. Използването им предизвиква емоции, позволява лесен достъп 
до информация и забавление, но в същото време прави децата по-пасивни и фиксирани по-дълго време 
пред компютъра. Това от своя страна създава нов тип опасности за подрастващите – от кибернаси-
лие и общуване с непознати по начин, който трудно се регулира и е възможно да нанесе вреди вместо 
да подпомогне личностното развитие. Училището не представлява специален интерес за учениците 
от това поколение. Очакванията към него са да предложи знание по начина, по който те получават 
информация в неформалната среда – бързо, динамично, чрез разнообразни изразни средства и преди 
всичко визуално. Същевременно децата имат потребност училището да бъде своеобразна терито-
рия, където да се изявяват свободно, да бъдат чути и забелязани като личности и индивидуалности.

Как училището може да отговори на очакванията на новото поколение?
Очевидно е, че традиционното разбиране за училището като институция, в която по-малко 

знаещите и опитните получават знания от учителя чрез фронтално преподаване и пасивно прие-
мане на учебно съдържание се нуждае от трансформация. Днес повече от всякога училището е приз-
вано освен обучаваща организация да бъде и институт за социализация на подрастващите – да съз-
дава среда за овладяване на социални умения и опит, за размяна на ролеви модели на поведение, кои-
то да подготвят младите хора за предизвикателствата на съвремието, когато от тях ще се очак-
ва да управляват своята кариера, да взимат решения и да живеят в свят на многообразие – етниче-
ско, личностно и социално. Училището не бива и не може да си позволи да остане затворено и обгра-
дено от високите стени на авторитета и на педагогическата власт. Съвременните ученици се нуж-
даят от активно учене – чрез преживяване и чрез включване на личен опит и наблюдения. За да бъдат 
успешни утре, е необходимо да развиват критическото си и творческо мислене, да достигат до но-
вото знание чрез решаване на проблемни ситуации и изпълнение на проекти, в които да интегрират 
възможностите на дигиталните технологии. Във връзка с това T. Krasnic диференцира 13 умения, не-T. Krasnic диференцира 13 умения, не-. Krasnic диференцира 13 умения, не-Krasnic диференцира 13 умения, не- диференцира 13 умения, не-диференцира 13 умения, не-
обходими за учениците през ХХI век [3]. Сред тях са уменията за общуване, за самоуправление, пое- [3]. Сред тях са уменията за общуване, за самоуправление, пое-. Сред тях са уменията за общуване, за самоуправление, пое-
мане на отговорност; справяне с тестове и изпити; постигане на интегритет, етичност и социал-
на отговорност и др. Всичко това налага преформулиране на мисията и функционирането на учили-
щето като социална организация. Трансформациите му Яна Мерджанова определя като „метамор-
фози“, които се отнасят до следните 5 направления: училището като медиатор между личността 
и нейното собствено бъдеще; училището като модератор между различните поколения и заинтере-
совани страни; училището като преходна територия между образователните степени; училището 
като позитивна атмосфера за учене, толерантност и ненасилие; училището на интеркултурност 
на всички равнища [2]. На тази основа приемаме, че училището не бива да се конкурира с останали-[2]. На тази основа приемаме, че училището не бива да се конкурира с останали-. На тази основа приемаме, че училището не бива да се конкурира с останали-
те източници на информация и да се стреми да бъде единствен фактор за развитието на ученика, 
а да се сдружава и да създава връзки с външни институции, да се отваря към нови дейности и форми 
на работа, чрез които обучението няма да остане затворено непременно в класната стая, а ще бъде 
динамично, технологично, мобилно и изнесено – в лаборатория, в училищния двор, в опитното поле, 
в музея, галерията или в офиса на работодател или кмет. Ще опитаме да обобщим няколко възмож-
ни насоки, които определят бъдещите очаквани трансформации на училищната институция, та-
ка че училището да стане не просто място за учене на новото поколение деца, а образователна сре-
да от ново поколение:
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НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА ЗА СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ

 y Да изгражда силни междупоколенчески връзки чрез пълноценно и многоаспектно общуване, кое-
то не е затворено само в преподаването

 y Да изгражда партньорства и мрежи с външни институции за неформално образование, консул-
тиране, кариерно развитие и др.

 y Да улеснява достъпът до ресурси
 y Да поставя високи цели и да показва на учениците пътя за тяхното постигане
 y Да визуализира процеса на учене – вместо подробни и дълги текстове, традиционни учебници 

и словесни обяснения, да се използват повече визуални материали, електронни учебници, инте-
рактивни бели дъски, презентации, клипове, съчетаващи разнообразни изразни средства

 y Да насърчава активните стратегии на обучение, при които ученикът е създател на продукти 
от ученето и управлява своя темп на усвояване чрез включване в практически ситуации, кои-
то показват приложния характер на знанието.
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VISUAL MEANS FOR THE TEMPORARY TRAINING
Stoyanka Georgieva-Lazarova 
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Abstract: One of the significant advantages of the electronic means for training is increasing the visibility 
into educational process by using diverse methods and solutions. Despite the universal recognition of the high 
significance of the principle for visibility in education, practically it is missng a theoretical base for creating a 
scenario from pedagogically effective visual-graphical activities for the electronic means for training. In the article 
is developed a system of visual means which is part of technology for creating unified electronic means for training.

Keyword: visual means, electornic means for training

1. Въведение. Съвременните деца и млади хора растат и учат в наситена аудио-визуална дигитал-
на среда. Затова при усвояването на учебния материал трябва да се използват предизвикателства-
та на технологиите премерено и балансирано. Учителят (преподавателят) преподава знания. Ако 
ученикът (студентът) е разбрал думите му или текста в учебника, у него възникнат ясни предста-
ви за предметите и явленията от обкръжаващия го свят, на основата на които се формират науч-
ни понятия. Но само беглото запознаване с външния вид на изучаваните обекти не разкрива тяхна-
та същност. Най-добре се усвояват знания, ако се показват обекти и процеси в развитие, във връзка 
с други обекти и процеси, а не изолирани един от друг. Средствата за нагледност изпълняват и но-
ва функция – функция за управление на познавателната дейност на учениците (студентите). С тя-
хна помощ учащият може да се доведе до необходимото обобщение, да се научи да прилага получени-
те знания. Използваните форми за нагледност не само допълват словесната информация, но и сами 
изпълняват роля на носители на информация, способстват за повишаване на степента на мислов-
на активност у учениците (студентите). Това изисква цяла система от нагледни средства за обу-
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чение, започвайки от натуралните обекти и завършвайки с различни техни изображения. Въпреки 
всеобщото признание на високата значимост на принципа за нагледност в обучението, практичес-
ки отсъства теоретична основа за създаване на сценарий от педагогически ефективни нагледно-об-
разни дейности. Уникалните възможности на човешкото зрение по преработката и разпознаването 
на изображения все още недостатъчно се използва както в традиционните, така и в електронните 
средства за обучение. Едно от съществените предимства на електронните средства за обучение е в 
повишаване нагледността в учебния процес, като се използват разнообразни методи и решения. На-
гледни средства за обучение или илюстративен материал са рисунки, схеми, диаграми, фотографии, 
мултимедия и други графични изображения. В статията са разработена система от нагледни сред-
ства, която е част от технология за създаване на унифицирани електронни средства за обучение.

2. Принципът за нагледност в съвременната дидактика. Нагледността е един от най-важните 
принципи на дидактиката. Той изисква да се обучава на основата на живото възприятие на изучава-
ните предмети в натура или техни изображения. За да запознае обучаваните с факти и събития, на 
основата на които те да направят обобщения и придобият осъзнати и проверени от практиката 
достоверни знания, преподавателят (учителят) прибягва до различни видове нагледност. Широ-
кото използване на илюстрации в трудни за разбиране фрагменти на текста, които чрез нагледно 
разяснение, илюстриране на явления и процеси, „оживяване“ на целия материал (както на печатния, 
така и на електронния) позволяват да се подобрят възприемането, разбирането и усвояването, да 
се оптимизира времето за обучение, да се повиши ефективността на учебно-възпитателната дей-
ност като цяло. 

Съществуват подходи и принципи, позволяващи да се определи целесъобразността на използване 
на различните видове илюстрации. Опитът показва, че илюстрованите елементи е нужно да се из-
ползва в места, трудни за разбиране на учебния материал, изискващи допълнително нагледно разясне-
ние, а също за обобщение и систематизация на смисловите блокове (в края на модул, тема, параграф); 
за повишаване на мотивацията [7]. 

Принципът „колкото повече илюстрации, толкова по-добре“ не е верен. Наличието на голямо ко-
личество илюстрации в текста, неоправдано количество преминаване от един на друг вид изобра-
жения, предоставянето на учениците (студентите) „неограничена“ свобода на придвижванията по 
цялата област на хипертекста (от едни обекти посредством връзки към други обекти), може да до-
веде до понижаване на ефективността на обучението.

3. Видове нагледност. Могат да се приемат като основни следните традиционни видове наглед-
ност: натурална, образна (предметно-образна и словесно-образна) и абстрактно-символична (услов-
но-изобразителна) [1]. Натуралната нагледност за учебните предмети от хуманитарния цикъл е 
нагледност, реализирана с предмети и обекти от материалната култура или чрез непосредствени 
наблюдения на социалните процеси и явления. Образната нагледност в същността си е изобразител-
на информация предимно за външната страна на изучаваните обекти, процеси и явления – аудио-ви-
зуални съобщения (фотоси, кинокадри, видеозаписи и т.н.). Този вид нагледност облекчава мислов-
ния процес, особено при изучаване на явления и процеси, недостъпни за непосредствено наблюдение. 
Същевременно образната нагледност е източник на емоции от морално и естетическо естество. 
Абстрактно-символичната нагледност представлява съобщенията чрез знаци-символи (схеми, ди-
аграми, графики, логически структури и т.н.) Най-пълно съответства на научната задълбоченост 
на обучението в горния курс – тя развива абстрактно-логическото, теоретичното мислене на уче-
ниците. Създаването на този тип нагледност е свързано с известно формализиране на учебното съ-
държание. Традиционните видове се допълват с интерактивна нагледност, при която ученикът мо-
же да извърши определени действия и да предизвика съответни изменения. Например, при разглежда-
не на електронна схема на устройство на даден обект като се постави курсора върху отделен негов 
елемент, ученикът може да получи по-подробни разяснения относно принципа на действие на един 
или друг компонент, да разгледа неговото детайлно изображение; да въведе получените в резултат 
на пресмятания данни и с помощта на мултимедийните средства да види „последствията“ от сво-
ите действия, да получи мигновена оценка на своя вариант на отговор [3, с. 13].

Количеството илюстрации в електронното средство за обучение се диктува от съдържанието 
на учебния материал и психолого-възрастовите особености на контингента обучавани. Нагледните 
средства за обучение условно могат да се класифицират с оглед на техните дидактически свойства. 
Най-често те се групират по съдържание, характер на изображението и форма на представяне. При 
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това се разделят три вида: А) Изобразителна нагледност, към която се отнасят: фоторепродук-
ции на картини; фоторепродукции на паметници на архитектурата и скулптурата; фотопортре-
ти; фотоизображения на обкръжаващия свят (природа и общество); учебни рисунки – специално съз-
дадени от художници или илюстратори на учебни текстове; рисунки и апликации; видеофрагменти 
(сюжетни видеоклипове); видеофилми (художествени и документални). Б) Условно-графична наглед-
ност (логико-структурни схеми и модели), към които се отнасят: таблици; схеми; блок-схеми; ди-
аграми; графики; макети; карти; картосхеми. В) Мултимедийна нагледност (на основата както на 
изобразителната, така и на условно-графичната), към която се отнасят: всички фотоизображения; 
анимация и 3D моделиране (без звук); анимация и 3D моделиране (с музикален и речеви съпровод); ау-
дио-фрагмненти (аудио-фрагменти на текст, аудио-лекции, звукови коментари към рисунки, персо-
нални речеви фрагменти и др.); видео-фрагменти или видеоклипове; аудио-видео-фрагменти (лекции, 
конференции, видео-обръщения, политически събития, явления и др.); видеофилми (художествени и 
документални).

Освен представените по-горе, съществуват и други класификации, като например класификация 
на нагледните средства по признака възприемане на учебната информация. Под понятието възпри-
емане на информация се подразбират включените в процеса на усвояване на информацията сетива: 
слухови, зрителни, двигателни и др. Разбира се, че въпреки наличието на илюстрован материал, за ак-
тивизиране на процеса осмисляне на учебния текст е важно той да бъде достъпен, интересен, логи-
чески взаимосвързан, актуален. За тези цели най-добре е да се използват ярки и точни формулировки, 
таблици, схеми, репродукции на картини, рисунки, анимации, аудио-видеофрагменти [7].

Както показва практиката, авторите на курсове използват основно за нагледен материал след-
ните средства на изобразителна нагледност: фоторепродукции на картини, фоторепродукции на 
паметници на архитектурата и скулптурата, фотопортрети, фотоизображения на обкръжава-
щия свят (природа и общество) и рисунки. Източници на изображения са:

 y илюстровани каталози, фотоалбуми, различни сборници с репродукции и др. Подбират се, а 
след това се сканират и обработват, което е трудоемък и продължителен процес;

 y собствени авторски фотографии на различни обекти (архитектура, хора, животни, природ-
ни явления и др.);

 y подготвени на хартия рисунки, специално създадени за учебния курс. Подготвените рисунки се 
предават на специалистите в областта на компютърната графика, които преобразуват ри-
сунката в електронен вид. Ако авторът има умения за работа с компютърни графически про-
грами, то той може самостоятелно да преобразува своята рисунка в компютърна илюстра-
ция;

 y мрежата Интернет. Не трябва да се забравя, че при използване на снимки от различни източ-
ници е необходимо да се спазват авторските права.

4. Характеристика на най-често използваните нагледни средства.
Таблица е най-простото графично изображение, в което основните елементи са редове и колон-

ки. Броят на колоните и редовете, в които се разполага учебния материал, може да бъде различен. 
Таблици се създават лесно, те са прости в използването и съществено облекчават възприемането на 
текста. Таблиците могат да имат различен формат: могат да заемат част от екранната страни-
ца, цялата страница или даже няколко екранни страници на електронното средство за обучение (или 
няколко печатни страници). Като се използва разнообразния компютърен арсенал на мощните гра-
фически средства (при привеждане на таблиците в електронно представяне), таблиците могат да 
се оформят с помощта на разнообразни цветове; рисунки (рисунката като елемент за оформяне на 
таблицата); различни средства за рамкиране на таблицата; установяване на определено количество 
колони и редове; реализиране на ефекта придвижване в таблица (анимация) и др.

Таблиците широко се използват както в печатните, така и в електронните учебни материали, 
реализирайки зрителна нагледност. Практически всяка информация, представена във форма на таб-
лица, се възприема значително по-леко. Препоръчва се използване на таблици, когато е необходимо:

 y да се повиши зрителната нагледност и облекчи възприемането на смислов фрагмент в текста;
 y да се сравнят два или повече обекти (примери, събития, факти, явления, хора, предмети, фраг-

менти от текста и др.)
 y да се групират обекти;
 y да се систематизират обекти.
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Таблиците по своето функционално предназначение се делят на три вида: 
Разяснителни таблици – облекчават разбирането на изучавания теоретичен материал, способ-

стват за осъзнаване, усвояване и запомняне.
Сравнителни таблици – осъществяват съпоставяне, противопоставяне и сравняване на обекти. 

Сравняват се всички елементи, като се отделят общите, особените, единичните и други признаци.
Обобщаващи или тематични таблици – представят общия изучен теоретичен материал, спо-

собстват за формиране на понятия. Такива таблици изброяват основните черти на явленията, съ-
битията, процесите в логическа последователност, като подчертават най-същественото в тях.

Таблиците систематизират изучавания раздел, облекчават повторението на изминатия мате-
риал, могат да бъдат поставени като извод в края на параграфа или темата.

Нагледността на табличната форма на представяне на учебния материал в много случаи обез-
печава неговото компактно разполагане, облекчава съпоставянето и противопоставянето на срав-
няваните обекти (признаци, факти, явления, събития, хора, документи, герои, темпераменти, про-
цеси, теми и др.). При съпоставяне елементите на таблицата е желателно да се разполагат един под 
друг (в колонка), противопоставяне – по ред (хоризонтал).

Добре обмисленото разположение на материала може да подпомогне обучаваните в процеса на 
възприемане и разбиране на текста. Ефективността от използването на таблици се повишава, кога-
то те се смесят с други графически средства, например със схеми, рисунки или картини.

При разработване на таблици се препоръчва:
 y използване на възможно по-малко коментиращи думи в таблицата;
 y отстъпи отгоре, отдолу и отстрани на полето;
 y палитрата от цветове не трябва да е прекалено пъстра, тъй като ще измори очите;
 y количеството клетки в таблицата да е в съответствие със спецификата на съдържанието и 

характера на отделните фрагменти на текста и т. н.
Схема – това е графично изображение, в което отделните части и признаци на явлението са оз-

начени с условни знаци (линии, стрелки, квадрати, кръгчета). 
Схемите, както и таблиците, са с различен формат. Те могат да заемат част от екранната стра-

ница, цялата страница или даже няколко екранни страници на електронното средство за обучение.
Разполагайки с компютърни графически средства (при превръщането на схемата в електронна 

илюстрация), схемите могат да се оформят с помощта на:
 y разнообразни цветове;
 y рисунки (рисунката се използва като елемент за оформяне на схема или блок-схема);
 y разнообразен набор от шрифтове;
 y разнообразни средства за рамкиране на схемата;
 y установяване на определено количество на съставни части и връзки в схемата;
 y реализиране на ефекта движение на схемата (анимация) и др.

Към условно-графичната нагледност (или логико-структурните схеми) се отнасят не само схе-
ми, но и графики, диаграми, схематични рисунки. Те се използват както за показване на съществени 
признаци, връзки и отношения между явления, събития или процеси, така и за формиране на образно 
представяне на фрагмент от текста. С помощта на схематичното изображение авторът разкрива 
явлението в неговата логическа последователност, обезпечава нагледно сравнение на два или повече 
обекти, а също обобщава и систематизира информацията. По функционален признак схемите се де-
лят на следните типове:

 y същностни схеми – отразяват понятия, явления, процеси и т.н.;
 y логически схеми – установяват логически връзки между понятия, явления, процеси и т.н.;
 y образни схеми – подобряване на разбирането на трудните места в текста.

За създаване у обучаемите на реалистичен образ в някои случаи е целесъобразно съпоставяне на 
схематичното изображение с други видове илюстрации.

Схемата може да бъде допълнена с конкретен текстови материал, но неговия обем е желателно 
да се ограничи, тъй като съществува опасност от претоварване, което ще затрудни зрителното 
възприемане на материала.

Не само таблиците, но и схемите (блок-схемите) позволяват да се акцентира вниманието на уча-
щите на главното в изучавания материал, водят до осмисляне на една или друга закономерност, но 
не дават готови изводи, формулировки, а изискват определена мисловна активност, развиват аб-
страктното мислене.
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При разработване на схеми и блок-схеми за електронното средство за обучение е необходимо да се 
спазват следните изисквания:

 y необходимо е да се създава визуален ред с максимално кратки текстови коментари;
 y горното, долното и страничното поле трябва да имат отстъп;
 y цветовете не трябва да са прекалено пъстри, тъй като ще изморят очите;
 y количеството съставни части на схемата и техните връзки трябва да съответстват на съ-

държанието и характера на въведения фрагмент от текста.
Целесъобразността на използваните схеми, блок-схеми, таблици или техни комбинации трябва да 

се реши във всеки конкретен случай поотделно.
В този смисъл, схемите и блок-схемите позволяват да се акцентира на главното в изучавания те-

оретичен материал, развиват абстрактното мислене, отразяват съставните части на понятия-
та, явленията, процесите; установяват логическа последователност между частите, показват съ-
ществени признаци, връзки и отношения на обекти, явления, процеси и събития.

Динамична илюстрация (анимация) – това е компютърна програмна реализация на ефекта дви-
жение на илюстрования обект. Анимациите се използват преимуществено при илюстриране на ди-
намиката на процеси като показват преходи от хронологично и логическо естество и спомагат за 
разкриване на причинно-следствени връзки. Анимацията позволява да се представи в динамика:

 y процес на „порционно“ подаване на текстова информация (ефект „електронен лектор“);
 y процес на имитация на движение от отделни елементи на илюстрацията;
 y имитация на движение на рисунка;
 y имитация на движение в хода на историческо сражение;
 y физически и химически процеси;
 y технологически процеси;
 y технологическо конструиране;
 y природни явления и т.н.

Анимацията има практически неограничени възможности за имитации на ситуации и демон-
страции на движения на обекти. В процеса на обучение най-ефективни са анимации, при които изла-
ганата информация илюстрира условно-графични изображения (схеми, блок-схеми, диаграми, траек-
тории) и реални изображения (например като образи, повърхности, органи), а също и развиващи се в 
динамика обекти. Да разгледаме няколко метода, свързани със създаване на анимационни фрагменти за 
електронното средство за обучение.

За реализация на зрителна нагледност с помощта на динамични таблици, схеми и рисунки се из-
ползват разнообразни методи. Ще се спрем само на тези методи, които е длъжен да знае авторът 
при създаване и оформяне на скиците на илюстрациите (а не на компютърна реализация) и които са 
в основните методически аспекти на създаване и прилагане на електронното средство за обучение.

Съществува няколко метода за реализиране на ефекта анимация.
Методът тип „наслагване“. Същността на този метод е в това, че авторът избира статична 

илюстрация, разбива я на съставни части, а след това описва последователност от налагания на те-
зи части една върху друга. Така се реализира динамичен ефект и за рисунки. Да отбележим, че обектът 
не се движи в пространството, но се изменя динамично. Динамичните илюстрации, получени на то-
зи принцип е уместно да се използват за текст (порционно подаване на материала); когато е необхо-
димо да се илюстрира в компактна и образна форма същността на процес на построяване на даден 
обект; на извършващи се (или произлизащи) събития или явления и др. Този метод успешно се прилага 
за подаване на теоретичен материал на части посредством таблици (например, постепенно съста-
вяне на таблица, а не веднага да се дава запълнена, което е особено важно при обясняване на сложен те-
оретичен материал). Такива таблици са много ефективни на етап обобщение и систематизиране на 
учебния материал накрая на темата, раздела и курса като цяло.

Порционното подаване на материала може да се осъществи и с помощта на друг метод – тип 
„кеширане“.

Метод тип „кеширане“. Същността на този метод е в това, че запълнената с текст таблица от-
начало е скрита, а след това постепенно се разкрива. Създава се илюзия, че някаква невидима книга се 
придвижва по таблицата като разкрива нейните елементи на части (обектите могат да са схеми, 
блок-схеми или просто части от текста).

Метод тип „движение в пространството“. Разликата между него и метода „наслагване“ е в това, 
че в този случай трябва да се описва последователността на стъпките (действията), които „ще 
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създадат“ на екрана избрания обект, придвижвайки се по по-рано зададена траектория (ефект мул-
типликация). Основата на зрителната серия съставят рисунки, различни фотоизображения, учебни 
картини и видеокадри. Рисунките и видеосериите осигуряват особен ефект при съчетание на цвет-
ност и анимация. 

Учебният кинофилм притежава своя дидактическа функционалност. Главното предимство на 
учебното кино като нагледен дидактически материал се състои в това, че то може да покаже явле-
ния и процеси в хода на тяхното развитие. Голямо предимство е също така възможността за заба-
вяне, спиране на определени кадри, връщане и многократно прожектиране. Учебната практика от-
режда на киното основна информационна функция. Другата форма това е видеофилмът, който е 
подходящ за отразяване на действителността в учебни ситуации, при които не е възможно непо-
средствено наблюдение. Учебният видеофилм се използва не само с демонстрационна цел, той може 
да стимулира проследяването на конкретни съдържания в учебната среда или да доведе до поставя-
нето на конкретни проблеми. Видеоматериалите съществено увеличават дидактическия потенци-
ал на електронните средства за обучение. Демонстрирането на натурални обекти, природни и фи-
зически явления, встъпителните думи на автора на електронния учебник съществено повишават 
ефективността на средствата за обучение. Целесъобразно е използването на кратки видеофрагмен-
ти, продължителност – една, две минути. Трябва да се има предвид, че в когнитивен план гледането 
на учебния видеоклип е пасивно възприемане на знания, а не активна форма на учебна дейност. Разра-
ботването на видеофрагментите (тяхното съдържание) се осъществява от автора (преподавате-
ля), а технологичното видеозаснемане и цифровизация от специалисти в областта на компютърна 
реализация на видео. 

Аудиофрагменти и звук. Като аудиофрагменти в електронното средство за обучение могат да 
се използват записи с произволни звуци, музика или глас. Звукът и музикалният съпровод са мулти-
медийни елементи, които активно влияят на възприемането на учебния материал. Звукът може да 
присъства във вид на фраза, произнесена от преподавателя или диалог между персонажи. Музиката 
обикновено се използва като фонов звук. Обикновено фоновата музика трябва да е спокойна, мело-
дична, с ненатрапчиви мотиви. В този случай у обучаваните се създава благоприятно, спокойно на-
строение, способстващо повишаването на възприемчивостта към учебния материал. 

5. Заключение. Изобразителните (рисунки, фотопортрети, фоторепродукции на картини, жи-
вопис, архитектура, снимки на обкръжаващия свят) и условно-графически (таблици, схеми, блок-схе-
ми, чертежи, графики, диаграми, карти и картосхеми и т.н.) средства за нагледност, а също съвре-
менните мултимедийни приложения (аудио и видеофрагменти, анимация) са едни от най-ефектив-
ните съвременни дидактически средства, които играят съществена роля в интелектуалната и поз-
навателната дейност на обучаваните. Целесъобразността на всеки вид нагледност изисква строго 
обосноваване – в зависимост от характера на конкретното учебно съдържание, възрастовите осо-
бености и състава на учебната аудитория. Тези съображения трябва да се имат предвид и при избо-
ра на съответна информационна технология.
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PREVENTION OF RISKS THROUGH EDUCATION IN SELF-RESPECT IN PRE-SCHOOL AGE
Lora Spiridonova
Sofia University, Faculty of Primary and Preschool Education

Abstract. Prevention of risks in preschoolers is associated with the educating of their own positive picture. 
Self-respect is the only system of its evaluation, which illustrates wheth er, how and to what extent the child recog-respect is the only system of its evaluation, which illustrates whether, how and to what extent the child recog-
nizes and approves himself. In this sense, the degree of s elf-respect depends on self-evaluation. Self-respect deter- In this sense, the degree of self-respect depends on self-evaluation. Self-respect deter-respect depends on self-evaluation. Self-respect deter- self-evaluation. Self-respect deter-self-evaluation. Self-respect deter-. Self-respect deter-respect deter-
mines positive development in the direction of confidence in yourself, growing up in life and ability to adequately 
communicate with its challenges. Self-re spect can determine also negative development in the direction of an in- Self-re spect can determine also negative development in the direction of an in-Self-respect can determine also negative development in the direction of an in-
ability to cope with life, feelings of inferiority and inappropriate behavior in risky situations. 

Keywords: prevention, risk, education, self-respect, pre-school age.

Образователните системи за деца във възрастта преди училищно образование се различават в 
различните европейски страни. Държавите-членки си сътрудничат, за да осигурят развито преду-
чилищно образование в целия ЕС. През февруари 2011 г. Комисията набелязва основните въпроси, ко-
ито ще бъдат взети под внимание при бъдещото европейско сътрудничество в областта на обра-
зованието в предучилищна възраст с цел подобряване на достъпа и качеството на услугите от раж-
дането до започване на училищно образование, както се предвижда в съобщението „Образование и 
грижи в ранна детска възраст: да осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за утрешния 
свят“. През май 2011 г. министрите на образованието от ЕС одобряват тези планове и започват 
процес на сътрудничество по отношение на политиките в европейски мащаб като част от страте-
гията „Европа 2020“ по отношение на инвестиране в качествено образование и учене през целия жи-
вот. В съобщението се посочва, че първите години от живота на децата са най-определящи за по-на-
татъшното им развитие. В този период се полагат основите на най-важните им навици и се уста-
новяват модели на поведение за цял живот. Придобиването на умения, различни от когнитивните 
в детството е от централно значение за всеки следващ досег с образованието, както и за успешно-
то интегриране в обществото. Изграждането на позитивна самооценка и самоуважение е от особе-
но значение за възпитанието на детето в съвременното общество.
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Самоуважението и позитивната самооценка са в основата на уменията за разрешаване на кон-
фликти и за организиране на поведението в зависимост от изискванията на средата.

Според концепцията на У. Нубер [6], независимо от културните особености, съществуват по-
требности, задоволяването на които е предпоставка за физическо, психическо и социално благопо-
лучие.

Таблица 1. Йерархия на потребно

Трансцеденталност: духовни/религиозни потребности.
Самореализиране: потребност от изживяване на собствените умения, от поставяне на цели и реа-
лизиране на житейски планове.
Естетически потребности: от ред и красота.
Когнитивни потребности: от знания, разбиране и интелектуални предизвикателства.
Собствена ценност: потребност от доверие в самия себе си и от чувство за значимост като резул-
тат от собствения опит и признаването му от другите.
Обвързаност: потребност от принадлежност и връзка с другите.
Сигурност: потребност от спокойствие и липса на страх.
Биологични потребности: от храна, вода, кислород, отдих.

В своята концепция, К. Фишер [5] извежда житейските умения и параметрите на опита, осново-[5] извежда житейските умения и параметрите на опита, осново-извежда житейските умения и параметрите на опита, осново-
полагащи за реализиране на детето в живота.

Таблица 2. Параметри на личния опит.

Самоуважение, доверие в себе си, сила на Аз-а:
 y аз съм значим;
 y аз вярвам в себе си;
 y аз мога да казвам „не“.

Самоконтрол, толерантност към фрустрацията:
 y не трябва да получавам всичко незабавно;
 y мога да спазвам необходимите граници.

Умения за разрешаване на конфликти, устойчивост:
 y справям се с възникнали проблеми;
 y не се оставям да ме надвият.

Самосъзнание за собственото здраве:
 y аз съм грижлив към себе си;
 y моето тяло е важно за мен.

Социални умения за установяване на взаимодействие, емпатия:
 y другите хора са важни за мен;
 y мога да установявам контакти, да ги задълбочавам, както и да ги прекратявам.

Умения за изживяване на радост и изразяване на мечти:
 y мога да се наслаждавам на момента;
 y мога да откривам много красиви неща в света.

Общуване с чувства:
 y аз диференцирам моите чувства, допускам ги и мога да ги изразя;
 y мога да разпознавам и овладявам настроенията си.

Бъдещи перспективи, смисъл, ценности:
 y животът си заслужава и има смисъл;
 y зная какво искам и за какво се застъпвам;
 y има неща, на които държа.

Ориентиране в негативни ситуации:
 y не се предавам и дори когато се случи нещо лошо – зная какво да правя.
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От основно значение за превенцията на рискове и опасности в предучилищна възраст е поощря-
ване както от страна на семейството, така и от страна на образователните институции, на неза-
висимост, самоувереност и дElicaтност у децата.

Собствената картина на личността се формира предимно в периода на детството и най-вече 
чрез:

 y поведението, което другите демонстрират към детето: 
Хората в моето обкръжение радват ли ми се?
Грижат ли се за мен с желание и с удоволствие?
Налице ли е физически контакт, близост и нежност или получавам сигнали, че представлявам те-

жест и бреме за тях? Грижат ли се за мен по задължение и липсва ли ми близост?
 y разговорите за детето, които му показват как другите го оценяват и как гледат на него:

Как говорят родителите ми помежду си за мен?
Как разказват за мен на другите родители?
Как говорят учителите в детската градина и училище помежду си за мен? 
Какво казват другите деца, когато ме видят?
 y собствената преценка на детето:

Имам ли играчки и материали, които поощряват и подкрепят стремежът ми към откривател-
ство?

Предлагат ли ми се игрови варианти и възможности, в които да установя, че мога да разрешавам 
самостоятелно проблеми?

Поставят ли ми се подходящи изисквания, които ми вдъхват смелост и виждам, че мога да вникна 
в същността на нещата?

Самоуважението се развива и променя през целия човешки живот и винаги зависи от конкретна-
та житейска ситуация.

Таблица 3.Форми на признание при възпитание в самоуважение.

В афективната сфера: емоционално признаване – любов и приятелство. Себеизразяването в това 
отношение е основа за разгръщане в другите области на признание. Води до изграждане на ДОВЕ-
РИЕ В СЕБЕ СИ;
В когнитивната сфера: признаване на правовите отношения. Чрез признанието Ӝ като правов су-
бект се осъществява социалната интеграция на личността. Основа за това са качествата, които 
Ӝ се приписват, като това признание е всъщност демонстриране на уважение към свободата на во-
лята. Води до развитие на САМОУВАЖЕНИЕ;
В социалната сфера: признаване на успехи. Социалният рейтинг е оценка на конкретните качества 
на личността, които я характеризират като уникална. Той е ориентиран към културното само-
съзнание в една общност, като става въпрос за престиж и социален облик. Води до формиране на РЕ-
АЛНА САМООЦЕНКА.

Възпитанието в самоуважение включва опит и сигурност в следните пет области:
1. Право на съществуване на детето като отделна личност. Децата установяват правото си на съ-

ществуване чрез признанието, топлотата и други невербални сигнали и реакции от страна на 
референтните за него възрастни. Основното в тази област е формиране на чувство за собст-
вена значимост и за собствено място в света. Детето трябва да се чувства безусловно обича-
но, независимо от успехите си и от очакванията на другите. То трябва да бъде сигурно, че ще е 
обичано въпреки неподходящото си поведение в определени ситуации. Когато се чувства при-
знато, то може да се справя адекватно с грешки, критики, различия и граници, защото негово-
то съществуване не е заплашено.

2. Компетентност. Компетентността е свързана с убеждението, че детето е в състояние да по-
влиява върху света около себе си. Възрастните (родители и педагози) поощряват детската 
компетентност тогава, когато вярват в уменията, възможностите и способностите на де-
тето още преди да са били демонстрирани и доказани. Често срещана грешка в това отноше-
ние е придаване на по-голяма стойност на резултата, отколкото на самия процес, довел до не-
говото постигане. Обратното обаче води до поощряване на доверие в собствените възмож-
ности, до любознателност и активност.
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3. Свързаност и отделеност. Самоуважението се развива, когато е налице уравновесяване между 
отношенията на свързване и отделяне от другите индивиди. Отношенията на свързване с 
другите се изразяват в чувство за принадлежност към общността (детската група, класа, 
семейството), преживяване на себе си като част от цялото. Отношенията на отделяне се 
отнасят до съзнание за индивидуалната своеобразност, уникалност и неповторимост. Прос-
транството за деца от тази гледна точка трябва да бъде структурирано по начин, осигуря-
ващ от една страна възможности за съвместност, а от друга – предвиждане лично простран-
ство за разгръщане на детската индивидуалност.

4. Реализъм. От съществено значение за развитие на самоуважението е разпознаване на силните и 
слабите страни, както и „приемане на сенките“ – собствената картина се развива едва чрез ин-
тегриране на несъвършенствата и личните граници. Реалистичната оценка на собственото Аз 
и на света води до стабилно самоуважение. Идеалистичната позитивна или нереалистичната 
негативна картина, както и перфекционизмът на референтните възрастни затрудняват из-
граждането на самоуважение. Важно е децата да виждат и да респектират своите граници, да 
изградят баланс между негативните и позитивните обратни съобщения. Това се постига чрез 
формиране на умения за даване и приемане на конструктивна обратна връзка.

5. Етични принципи. Етичните принципи и ценности предлагат на децата необходимите насо-
ки за организиране на поведението в различни по своята същност житейски ситуации. Когато 
детето познава и е в състояние да се придържа към норми, ценности и идеали, то е в състояние 
да реагира адекватно в необичайни и непознати ситуации. Проблемите при формиране на ста-
билна ценностна система са свързани с противоречивостта и несъответствието между из-
живяната от детето реалност и поставените пред него очаквания.

Таблица 4. Матрица за оценяване на самоуважението.

Позитивна самооценка Негативна самооценка

Ще успея да го направя!
И моят ред ще дойде!
Погледни колко съм висок и бърз!
Следващият път със сигурност ще се получи!
Ще намеря някой, с когото да играя!

Не мога да го направя!
Никога не идва моят ред!
Другите са по-високи и по-бързи от мен!
Няма смисъл, никога няма да се получи!
Никой не иска да играе с мен!

Допълнителна информация
Според доклад на ЕС възвръщаемостта на инвестициите в предучилищното образование е най-

висока в сравнение с началното, средното, висшето и образованието за възрастни – чрез по-големи инвес-
тиции в образованието в предучилищна възраст могат да се спестят разходи на по-късен етап.

Бъдещето на Европа се основава на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Подобряването на качеството и на ефективността на образователните системи в целия ЕС е 

от съществено значение и за трите измерения на растеж. В този контекст образованието в преду-
чилищна възраст е най-важната основа за успешното учене през целия живот, за социалната инте-
грация, личното развитие и за шансовете за намиране на работа в бъдеще. Като допълва централна-
та роля на семейството, образованието в предучилищна възраст оказва дълбоко и дълготрайно въз-
действие, което не може да бъде постигнато чрез предприети в по-късен етап мерки. 

Възпитанието в самоуважение по посока на превенция на рискове и опасности е свързано с фор-
миране на умения за предприемачество в предучилищна възраст, които се конкретизират под фор-
мата на взимане на решения в условията на несигурност и организиране на поведението в условия-
та на непълна информация. В практиката на образователните институции това може да се постиг-
не чрез реализиране на педагогически ситуации за търсене на информация. При тях се търси наблю-
дението, което ще докаже, че изказаното предположение е грешно, а не обратното – да се подбират 
потвърждаващи наблюдения. Обособените тематични области за превенция на рискове и опасности 
в предучилищна възраст са: 1. Идентичност. 2. Преработка на конфликтни ситуации. 3. Здравосло-
вен начин на живот. 4. Лидерски умения. 5. Категория „време“. 6. Ориентиране в професии, свързани 
с опазване на живота и здравето на хората. 7. Бедствия и аварии. Към всяка област са разработени 
системи от педагогически ситуации, като са изведени спецификите за реализирането им в рамките 
на образователната институция.
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Abstract: The paper presents theoretical grounds of the research of quantitative and qualitative parameters when 
solving contradictions in pre-school age: ways of contradictions, area of realizing, pedagogical instrumentation. 
Children will not only develop their own ideas, but they need space and consent of adults also. Children need 
exercise, adventure, independence and cognitive games. They must have space and opportunity to try out 
individual limits, and tests of courage to make their own experiences.

При разглеждането на настъпващите в Европа икономически и социални промени, бързото раз-
витие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породени от остаряването 
на населението, може да се каже, че образователните промени изискват нов подход, който се основа-
ва на концепцията за учене през целия живот, както в общото, така и в ранното детско образование 
(Стратегия Европа 2020). Вижда се ясно, че новите очаквания на обществото, на които отговарят 
тези цели са насочени към комплексното реализиране на възпитанието и обучението в единство чрез 
образованието, като се търсят значимите постижения на подрастващите в 21 век – културата на 
дейност, поведение, общуване.

В статията са представени теоретично-изследователски основи и резултати от качествени и 
количествени параметри на противоречивите ситуации в предучилищна възраст: видове противо-
речия (1,2), степен на осъзнаването им, педагогически инструментариум. В тях децата не само раз-
виват собствените си идеи, но те се нуждаят от пространство и одобрението на възрастните. Де-
тето иска да изпробва, да бъде независимо, да участва в приключения и когнитивни игри. То се нуж-
дае от пространство и възможност да представи своите индивидуални приоритети и от смелост 
да ги превърне в субективен опит. 

Като социални компетенции се извеждат основополагащи готовности в личностното израст-
ване на децата, които ги правят способни да се интегрират с връстници и възрастни и да разреша-
ват ежедневно възникващите противоречия при схващането на „картината за света“. Те са изведе-
ни в проекта за Национална програма за предучилищно образование, както на равнище очаквани ре-
зултати по посока на стандартите, така и на съдържателно – тематично опознаване на общество-
то. Най-голямото значение на опознаването на света е да се доказва връзка със самоутвърждаването 
и самоосъзнаването на детето, със самоопределяне на мястото му в заобикалящата го среда и ней-
ното схващане като прояви на връзка между „живото“ и „неживото“. Социалната приобщеност на 
индивида се разгръща както в план на преживяване на автономията, така и в план на преживяване на 
компетенциите на подрастващите. Тя най-вече означава, че е налице чувството за принадлежност.
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Социалните компетенции се преживяват, когато се изпитат усилията за преодоляване на труд-
ности и се постигнат решения на задачи и проблеми със собствени сили. Задоволяването на тези ос-
новни възможности е решаващо за благополучието на човека и на неговата решителност да се спра-
ви с предизвикателствата на заобикалящия го свят като собствена удовлетвореност и комфорт 
в него. Постигането на социалните компетенции се търси в общопознавателните и съдържателно 
ориентираните компетенции като вариативни ключови ядра от представи и умения, компетенци-
ите за устойчивост и целенасоченост на поведенческите прояви при ориентирането в света, кои-
то, разбира се, са с комплексен и взаимнообвързан характер (3).

Това е предизвикателство за изграждането на интерактивни модели за образование в страната: 
 y интеграция между различните степени и съдържателни конструкти в образованието и образо-

вателните институции в страната, както и засилването на мобилността на субектите в тях;
 y нови форми и методи в областта на образованието, като неделими части от индивидуалния, 

обществения и социалния прогрес. 
 y непрекъснат процес за мониторинг на качеството и оптимизиране на българските образова-

телни структури, за хармонизирането им с европейските норми. 
 y Ученето през целия живот, което започва от детството, означава спазването на основни по-

ложения като:
 y Да бъдат стимулирани личностното развитие, активното гражданско съзнание, възмож-

ностите за реализация, адаптивността, социалната интеграция.
 y Всички дейности, от най-ранното детство през целия живот и до дълбока старост да 

се надграждат чрез нарастването на основния комплекс от представи, умения и отношение;
 y Образованието да гарантира ключови компетенции за възрастта и в детството да над-

хвърли подготовката на основните умения като четене, писане и смятане.
 y Не само придобиване на информация, непосредствено свързана с образователните цели за въз-

растта, а непрекъснато обновяване на всички основополагащи компетенции, важни за целия живот.
 y Да се стимулират всички видове присъщи на подрастващите комплексни дейности, вклю-

чително и неформалното учене, което започва още в детската градина или чрез участие в при-
ятелски кръг, организиран от неправителствени организации. 

 y Да се осигури отвореност на институциите към всички подрастващи чрез актуализира-
не на основни умения („втори шанс“).

В такава една структура е необходимо: 
 y водещите цели на направлението да се свържат с целите на другите съдържателни тематич-

ни конструкти; 
 y да се систематизират ядра от ключови представи и понятия, свързани с овладяването на пред-

метни и образователни структури;
 y да се очертаят значими съдържателни сфери в образователните направления в предучилищна 

възраст; 
 y да се интегрират образователните полета в предучилищна възраст и началното училище 

 аспекти в образователен план;
 y да се гарантира приемственост в овладяването на ключовите представи и понятия, на систе-

матизиране и изразяване на личния опит.
В този смисъл на първо място излиза необходимостта от постъпателното им и цялостно об-

вързване в тематични единици за комплексно интерпретиране на действителността, обкръжаваща 
детето, на второ – връщане към принципни основания за преоткриване на реалността по посока на 
близки дидактични единици, но при сродни по своя характер стратегии на ориентиране.

За едни от образователните направления и учебни предмети ще са водещи някои системообразу-
ващи представи, а за други – по-различни. При някои от представите и понятията не може да се по-
сочи точно определен образователен акцент или предмет – те са свързани с преживяването, от сте-
пента на самостоятелност, от степента на новото им възприемане от друга гледна точка. 

Диалектическото мислене е насочено към преобразуване на противоречиви ситуации, в такива, 
в които установява взаимноизключващи се свойства и отношения (Н.А. Веракса, 1985). В педагоги-
ческата психология са установени три типа противоречиви ситуации, които се срещат в познава-
телната дейност на децата и са едновременно аспект на възпитанието и на обучението в предучи-
лищна възраст: репродуктивни, характерни за ранното детство, актуални за децата до 4 – 5-годиш-
на възраст и предугаждащи – за децата в подготвителна група.
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Актуалността на създаването на модел от противоречиви ситуации за предучилищното обра-
зование се съдържа в постигането на комепетенции, свързани както с интелектуалното, така и със 
социалното усъвършенстване на опита. Те предполагат механизми за анализ на противоречия в на-
гледно-образен, в образно-схематичен и в логически план и подготвят детето да взима оптимални 
решения, като стимулират интелекта и самостоятелността. Уменията да се схващат противо-
речия се отнасят до природонаучните, до социалните и културните компетенции. Следователно 
противоречивите ситуации могат да бъдат използвани като комплексен модел за обвързване на по-
знанието и самосъзнанието на подрастващите в детството.

Във връзка с това се формулира следната хипотеза: Предполага се, че в експерименталните групи ре-
ализирането на модела от противоречиви ситуации се свързва с висока степен на осъзнаване на „Аз-а“.

Отделните характеристики, характеризиращи „Аз-образа“ (4) са свързани с познавателните 
компетенции и разпознаването на външни признаци (например полово-ролевата идентификация), а 
други – с привличане на социалното признание, самооценката като глобална характеристика (вклю-
чително и при ориентирането в противоречива ситуация). Възприятията и представите на деца-
та, началните понятия, изградени върху нагледна основа, представите за минало (преди) настояще-
то (сега) и бъдещето (след време), характеристиката на пространството около детето с негови-
те параметри (интериор и екстериор), семейството и детската градина с правилата на поведение в 
тях са тематични структури от съдържание в направленията „Природен свят“ и „Социален свят“. 
Те както и направлението „Математика“ и „Български език“ имат функции за динамиката на прехо-
дите между иидентификация и децентрация, а така също да се действа под инструкции на възраст-
ния (въвеждането в противоречивата ситуация) и самостоятелното формулиране на въпроси (при 
нейното осъзнаване).

За степента на формирането на самосъзнанието (5) се използва и вариант на методиката „Въпро-
си“. Целта е да се установят представите за простите социални норми и степента на насочване към 
признанието на възрастния. За нея се използваха теми по „Социален свят“ и по „Природен свят“ от 
книги за детето, в които се изисква търсене на нормативни отговори. По картините от темите се 
формулираха въпросите: 

Може ли да е играчка, когато е плачка – на децата весело и им е, когато приятелчето им е падна-
ло на земята? Защо? 

Може ли да обиждаме животните? Защо?
Трябва ли да споделяме играчките си с други деца? Защо?
Ако си взел играчката, а учителят мисли, че е друго дете, трябва ли да кажеш, че си виновен? Защо?
Може ли да се шуми, когато другите почиват? Защо?
Трябва ли да се караш, ако друго дете е взело играчката ти? Защо?
Критериите за оценка са: 0 – не може да отговори; 1 – отговаря на някои въпроси, недостатъчно 

разбира ситуацията, не аргументира отговора; 3 – на всички въпроси отговоря в съответствие със 
социалната норма, но не ги аргументира или пък в аргументите звучи указанието на възрастен, кого-
то цитира; 4 – отговаря на повечето въпроси аргументирано, но в емоционалнозначими ситуации – 
ненормативно; 5 – отговаря на всичи въпроси аргументирано.

2. Формиращият експеримент включва серии от противоречиви ситуации в направлението „При-
роден свят“ и в направлението „Социален свят“, осъществени в тематичен план. Децата от преду-
чилищна възраст се включиха в шест разновидности на такиви ситуации от първа до подготвителна 
група. Целта беше тяхното адекватно възприемане и ориентирането в противоречията. За първа 
възрастова група ситуациите изискваха отнасяне на наблюдаваното противоречия до самото дете 
(огледално възприемане). Това са така наречените репродуктивни противоречиви ситуации, които 
се разгръщат до края на три-четиригодишна възраст.Във възрастта от три и половина до пет-го-
дишна възраст се включваха ситуации за обединяване около противоречиви признаци и използването 
на знаци и модели за опосредстването им. В подготвителна група децата представяха противоречия 
в техните промени (подреждат серии) и използват сравняването им от различни точки.

Основно условия за усъвършенстването на самосъзнанието е взаимодействието с другите – 
връстници и възрастни. Затова и системата от противоречиви ситуации се извършваше не само в 
индивидуален, а и в групов план.

3.Статистически методи. Проведен беше корелационен анализ. Достоверността на различията 
между отделните групи деца се установява по Т-критерия на Стюдент и U-критерия на Манн-Ут-
ни (за малки извадки, достеверността на различията в групите се установи с помощта на крите-
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рия на Фишер (ф).
2.2. Сравнителен анализ на резултатите от апробирането на модела от противоречиви ситу-

ации в Е гр. и К гр.
В рамките на формиращия експеримент децата разглеждаха картини и снимки, върху чиято ос-

нова се възприемаха противоречия. Сравняването на признаци, качества, постъпки и емоционални 
състояния в полюсен план съдейства както за разрешаването на противоречието, така и за усъвър-
шенстването на представата ценността на отношението към себе си и към другите. Задачата да 
се търсят сред предмети, обекти и лица, онези признаци, които са в основата на сравнения по между 
им сред три-четири годишните беше достъпна при 25% от децата в експерименталната трупа, но 
при сравняването те се опираха на външноонгаледени признаци и факти (преди всичко цвят, окраска, 
структурни части, крайници, дрехи и др.). При децата, които не бяха включени в модела постиже-
нията бяха значително по-ниски. Оттук може да се направи извод, че обобщеният образ се формира 
в началото на предучилищната възраст и той има като предпоставка различията в гледните точки 
и сравнението като похват. При децата в експерименталните групи се наблюдава изразена динами-
ка на формирането на ценностно отношение, проявено към предмети, обекти, лица и събития. Това 
проличава от следната фигура.
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първа втора трета четвърта

Е. гр.
К. гр

Фигура № 1. Динамика на измененията на ценностното отношение към „Аз-а“ в сравнителен план 
между Е гр. и К гр. след приключването на формиращия експеримент

При децата от К гр. значими изменения не се изявяват, въпреки, че е налице нарастването на по-
стиженията в представената диаграма във възрастов план. Децата от подготвителна група нама-
ляват различието си в сравнение с тези от трета група. Децата от К гр. не обръщат внимание на ин-
дивидуалните характеристики на възприеманите обекти, особено що се отнася до лицеизраза (оли-
цетворени персонажи и хора). Това говори за затруднения при възприемането на външния облик, кой-
то е предимно емоционално представен. Това крие опасност и за сравняване на себе си с връстници-
те и с възрастните. В подготвителна група 88% от децата в Е гр. могат да направят това сравне-
ние самостоятелно, а при децата от К гр.32% (р<0,001). Тенденцията за ориентирането във външни 
признаци се изразява и в двете представени групи – Е гр. и К гр. При възприемането на противоречи-
ята в К гр. трудностите са с устойчив характер – 44 % от тях в подготвителен клас могат да на-
мерят аналог на своята идентичност чрез фотография („Важни сте за мен“ в „Да бъдем приятели“, 
изд. Просвета, 2008), но да я опишат и сравнят с такава на свой връстник, те не могат (сериация и 
обръщане на връзки). Тук е необходимо да се сравнят резултатите с трудностите на децата от К 
гр. и Е гр. в техните математически представи и с речевото им развитие, което има отношение към 
диалектическите връзки между предмети, обекти и лица. 

Предстои да се обърне внимание на тази комплекс в изследването, за да се изясни още по-добре зна-
чението на противоречивите ситуации върху сравняването по пол, възраст, постъпки и емоционални 
състояния. Резултатите в таблица № 1 представят познаването на социалната норма (относителен 
брой на децата, даващи потвърждаващи отговори на въпроси с общоприет етичен характер).

Таблица № 1. Сравнителни данни за броя на децата, даващи социално одобрение
чрез отговорите си по посока на нормите (в %)

Група на детската градина Е гр. К гр. Значимост на разликите
Първа (n = 16) 50,00 (n = 25) 56,00 Незначимо
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гл. ас. Людмила Веселинова Зафирова
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, гр. София

ПОРТФОЛИОТО – СРЕДСТВО ЗА ОТРАЖЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА 
ПЕДАГОГА

Втора (n = 21) 33,34 (n = 12) 16,66 0,03
Трета (n = 25) 64,00 (n = 12) 50,00 Незначимо

Четвърта (n = 18) 66,67 (n = 25) 40,00 0,01

Значимост на различията във 
възрастов план 

Р1,2 < 0,05 
Р 2,3 < 0,05 

Р 3,4 < незначимо

Р 1,3 < незначимо. 
P 2,3 < 0,03 

Р 3,4 < незначимо

Децата на 4-годишна възраст в Е гр. и в К гр. в половина от случаите дават социално одобрение 
на нормите на поведение. Достоверни различия в тези групи не се наблюдават. Но различия все пак са 
налице и се обуславят от разпределението на децата по вариантите на отговор в качествено отно-
шение. Преди всичко във високия процент на отговори, изказващ съгласие с моралната норма при 3 – 
4-годишните деца в К гр. се свързва с това, че децата повтарят наизустените норми, но тези изказ-
вания нямат за тях лична значимост. При децата от Е гр. за разлика от К гр.се наблюдават емоцио-
нални реакции (37,5%), обогатяват изобразеното на картината, като използват въображението си 
(36% срещу 12,5 % p<0,04). Този параметър следователно е свързан с когнитивното развитие на деца-
та и с микросоциалните условия на неговото обкръжение. 

В резултат на така представения модел от противоречия за осъзнаването на собственото по-
ведение и на „Аз-образа“ се формулират следните изводи:

Първо, Представянето на конкретните степени на въвеждането на противоречиви ситуации за де-
ца от предучилищна възраст се постига в хоризонталната и във вертикалната интеграция като дина-
мичната връзка между теми с образователни ядра в направлението „Социален свят“ и „Природен свят“. 

Второ, Моделът се фокусира около тематични концепти, съобразени със събитията като цен-
тър за разгръщането на субективния опит на детето. Тези събития имат ценностен и значим за жи-
вота в детската градина характер в индивидуален и в групов план.
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THE PORTFOLIO – AS A TOOL FOR REFLECTING THE PERSONAL ACHIEVEMENTS OF 
THE TEACHER
Lyudmila Veselinova Zafirova
Sofia University, Faculty of Primary and Preschool Education

Abstract. Initial teacher portfolio is a means for accommodating the personal achievements of a teacher that 
are needed for his career. It can be used as a proof of what was done in class to illustrate a particular teaching 
philosophy, to provide a structure on which to analyze someone’s work, or as a „window“ when a teacher applies 
for a new job or promotion. Recently it received popularity in our educational system. More and more teachers are 
convinced of the advantages of owning a personal portfolio but are facing difficulties in its preparation. Therefore 
in this paper I have tried to offer a successful model in this direction. The focus of the material is the creation of 
e-Portfolio.

Keywords: portfolio, e-Portfolio, professional development
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През последните две десетилетия учителското портфолио навлезе в ши рока употреба в образо-
вателната практика на много страни. То се използва при подбора на кандидати за свободни учител-
ски работни места, в обучението, при продължаващото образование на учителите, при супервизия-
та и тяхното оценяване. Портфолиото дава възможност за документиране на цялостната профе-
сионална дейност на учителите, поради което някои специалисти обозначават учителското порт-
фолио като визитна картичка на учителя и негова професионална автобиография. В някои от ща-
тите на САЩ воденето на учи телско портфолио е задължително и структурата и/или съдържание-
то му са нормативно регламентирани.

Най-често срещаното определение на понятието „учителско портфолио“ е на К. Уолф, според 
когото то представлява „структурирана ко лекция, илюстрираща най-добре работата на учителя, 
то съдържа актуални реализации (например планове на уроци, конспекти, работи на ученици). Порт-
фолиото включва рефлексии на учителя върху значението на тези про дукции. Още повече, портфо-
лиото е структурирано около ключовите дименсии на обучението: планирането, самото обучение, 
оценяването и други професио нални дейности“ [цит. по 1, р. 9].

В буквален превод портфолио означава папка с документи. Етимологията на термина се свърз-
ва с две съставящи го думи – порт – портативен, преносим, удобен за носене и фолио – лист, сгънат 
на две. В действи телност учителското портфолио представлява също набор от документи, отра-
зяващи дейността на учителя за даден период от време, най-често една учебна година или в опреде-
лено направление. Повечето изследователи приемат, че то започва да се използва в образователната 
практика след 1980 г. първоначално в САЩ, а впоследствие и в други страни.

Според носителя, върху който се изграждат, учителските портфолиа би ват на хартиен носи-
тел, на електронен носител и от смесен тип. През 90-те го дини на миналия век доминират портфо-
лиата на хартиен носител, но понастоя щем в специализираната литература се счита, че в по-голя-
ма степен се използ ват електронните и по-точно уеб-базираните.

Е-портфолиото е всъщност нормално портфолио, което се публикува в електронен формат, 
или в Интернет. Килбан и Милман [3, p. 4] го описват по следния начин:

Електронното портфолио „… включва същото съдържание като традиционното такова, но 
всички материали, свързани с процеса на преподаване, артефакти, са представени в цифров формат. 
Портфолиото най-често включва аудио записи, база данни, видео, уебстраници. Такива портфолиа 
се съхраняват на дискове, CD, zip дискове или сървъри, достъпни през World Wide Web.“

В зависимост от достъпа до електронното учителско портфолио то може да бъде със свободен 
онлайн достъп и без такъв. Свободният достъп позволява и на други учители, на родители и уче-
ници да се запознаят с работа та на съответния учител, дава възможност да се извършва обмен на 
информа ция и професионален опит между учители от различни училища. Тази възможност се реали-
зира при уеб-базираното електронно портфолио, което позволява осъществяването на професиона-
лен обмен и на сътрудничество между учителите от различни училища.

Според Х. Берет и Ж. Уилкерсън електронното учителско портфолио:
 y представлява колекция от различни и автентични материали за рабо тата на учителя;
 y то е широк архив представящ как лицето организира обучението през определен период от 

време;
 y показва как лицето организира рефлексията върху своята професио нална практика;
 y е създадено за представяне на различни посетители [2].

Съобразно начина на базиране се разграничават компютърно базирано и уеб-базирано учителско 
портфолио. В специализираната литература преобладава становището, че понастоящем ориента-
цията в теорията и в практиката е към уеб-базираното портфолио. То се свързва в най-голяма сте-
пен с възможностите за използване на мултимедия, но освен това поотделно и на текст, графики, 
звук, видео. Като предимства на уеб-базираното учителско портфолио могат да се посочат:

 y възможност за въвеждане, променяне и съхранение на голям обем от разнообразна информация;
 y възможност за текущо преструктуриране на портфолиото съобразно потребностите;
 y възможност за създаване на бази данни (ресурсно портфолио);
 y възможност да използване на видео и мултимедия;
 y възможност за трансфер и обмен на професионална информация, за ползване на разработки, 

опит, идеи при посещаване на портфолиа със свободен достъп на колеги и за стимулиране на 
сътрудничество то между учителите;

 y възможност за непрекъснато актуализиране.
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И ако предимствата на уеб-базираното портфолио на практика са ясни за всички, то относно съ-
държанието му има много известни разногласия. Ето защо в настоящия материал ще предложим на 
вниманието на читателя примерен дизайн на учителско портфолио. Най-общо материалите, помес-
тени във вашето професионално портфолио, могат да се композират в отделни рубрики (раздели, пап-
ки). Всяка от рубриките, в зависимост от своята функция, е натоварена със специфично съдържание.

Броят на рубриките в структурата на учителското портфолио е променлива величина. Тези ру-
брики са композирани в три идентични по формат блока:

Блок А – документи;
Блок В – доказателствени материали;
Блок С – отзиви, оценки, включително удостоверяващи текстове. 
Характерна особеност на дизайна на учителското портфолио е композицията на всяка от ру-

бриките в по три идентични по формат блока: 
Когато се прави експертна оценка на един учител, т. е., когато се дава експертиза за качеството 

на дейността на притежателя на конкретно портфолио, от съществено значение е оценката да се 
придружава и от информираното съгласие на притежателя. Това е нужно, тъй като освен оценката 
на експерта е изготвена и върху самооценката на притежателя на портфолиото. 

Подготовка на портфолиото:
Повечето учители имат проблем в преценката какво да включат в портфолиото. Свързан с то-

ва е въпросът как най-добре да се представи материалът, съставляващ портфолиото. Трябва да бъ-
дем внимателни да не превърнем портфолиото в колекция от документи. Селекцията от докумен-
тите трябва да бъде смислена. Би могло да се представи едно по-подробно портфолио и едно по-
кратко, което да съдържа само основна информация.

Има няколко въпроса, с които учителят трябва да се съобрази при подготовката на портфоли-
ото. Читателят очаква твърденията, изложени в портфолиото, да бъдат подкрепени с емпирич-
ни доказателства. Например участие в семинар, прилагане на списък с участниците и подчертава-
не името на учителя. В секция „защо“, предназначена за размисъл, желателно е да се отчитат източ-
ниците на вдъхновение, начин и стил на работа, по който осъвременявате преподаваната материя. 
Портфолиото е развиваща се дейност, която дава възможност на читателя да наблюдава професи-
оналното развитие на учителя. Не бива да забравяме, че този който чете нашето портфолио, не 
трябва да се затормозява да търси и намира информация в някакъв огромен файл. Една допълнена с по-
следни данни таблица би била полезна в това отношение. Съдържанието на приложеното в портфо-
лиото представлява баланс между предоставена информация, нашите разсъждения, доказателства 
от висшестоящите, от колегите и учениците. Списъкът на всички заглавия за бърза справка в секция 
„Приложения“ (например) може да ни помогне да оценим портфолиото и възможност да го сравним.

Какви раздели (рубрики) може да има едно портфолио?
Няма специален начин за организиране на портфолиото. Различните институции представят 

различни формати. При подготовката учителят трябва да помисли за аудиторията и да си зададе 
въпроса кой ще прочете това портфолио. В зависимост от отговора той изработва своето порт-
фолио. Е-портфолиото предоставя възможността да се покажат/скрият раздели, като по този на-
чин то става използваемо за различни цели.

Портфолиото може да се организира в отделни раздели, което представлява линеен подход за 
разработване, свързан с развитието. Е-портфолиото дава голяма гъвкавост при свързването на раз-
личните раздели.

То би могло да има следното съдържание:
 y Резюме – информация за учителя, който съставя портфолиото;
 y Философията на учителя – неговото виждане за ролята, която изпълнява в образованието, 

обучението и възпитанието на ученика;
 y Отговорност на учителя – информация за учебната дисциплина, която той преподава и науч-

ните новости в тази посока;
 y Методи на преподаване – защо е избрал този метод, каква е неговата образователна стратегия;
 y Процес на учене – обратната връзка от учениците;
 y Оценка на учениците за преподавателя;
 y Друга информация, която има отношение към професията;
 y Бъдещи планове/цели, включително и професионалното саморазвитие;
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 y Самооценка – твоята оценка за постигнатите цели и професията, в която се изявяваш;
 y Приложения (сертификати, дипломи, грамоти и други документи, отразяващи професионал-

ното развитие и израстване).
Част 1. Резюме
В този раздел се очаква учителят да представи себе си. Съществуват различни начини за това, 

но най-разпространеният е чрез включването на curriculum vitae (CV) Europass е стандартният мо-curriculum vitae (CV) Europass е стандартният мо- vitae (CV) Europass е стандартният мо-vitae (CV) Europass е стандартният мо- (CV) Europass е стандартният мо-(CV) Europass е стандартният мо-CV) Europass е стандартният мо-) Europass е стандартният мо- Europass е стандартният мо-Europass е стандартният мо- е стандартният мо-стандартният мо- мо-мо-
дел на СV.

Europass е кратко портфолио, което включва пет документа, предназначени да помогнат на 
гражданите да представят притежаваните от тях умения и квалификации. Това е CV, което е осно-
вано на компетентността, насърчаващо адекватната оценка на резултатите от ученето, придо-
бити по формален, неформален и самостоятелен начин. Europass включва 5 документа:

 y Автобиография;
 y Паспорт;
 y Сертификат
 y Приложение към дипломата;
 y Мобилност;

В този вид СV е необходимо да включим миналия си трудов опит, включително препоръки, ста-
новища и други доказателства. Тук се включва и пълната картина за способностите на едно лице да 
ползва чужди езици.

Част 2. Философия на преподаване
Портфолиото е инструмент, чрез който опознаваме себе си. То помага на автора да размишлява 

върху своите разработки, да осмисли какво знае, какво още би могъл да направи и да се включи във фор-
ма на самооценка и оценяване. Този процес помага на автора и на този, който се интересува от порт-
фолиото, да идентифицира областите, в които учителят е силен, както и тези, които се нуждаят 
от по-нататъшно развитие на персонала, респ. учителския колектив. Чрез прочита на философията 
на преподаване на даден учител, управляващият екип, както и отделният индивид, ще осъзнае какво е 
виждането на конкретния учител за образованието, дали то съответства на изискванията на учили-
щето, в което работи и дали е в съгласие с основните насоки, определени от Европейската общност.

Следващите въпроси могат да Ви помогнат при осмислянето и създаването на Ваша собствена 
философия на преподаване:

1. Според Вашите виждания какво прави един учител добър? Как формирате мнението си? Какви 
учебни, помощни материали и литература Ви вдъхновяват?

2. Какво мислите за учителската си кариера? Възприемате ли я като призвание, като мисия и работа?
3. Какви са вашите убеждения за преподаването и ученето?
4. Как се чувствате, какво мислите за различните Ви роли – на духовен наставник, на социален ра-

ботник, на социализиращ в нормите на обществото?
5. Как убеждавате Вашите ученици? Какво всъщност искате да постигнете сред тях и за тях?
6. Какъв тип педагогически похвати използвате сред учениците в клас?
7. Тези педагогически похвати променят ли се от клас в клас, от тема в тема, дисциплина и спря-

мо други теми? Променят ли се през цялата Ви преподавателска кариера?
8. Има ли и до каква степен връзка между Вашата философия за образованието и преподаването 

Ви в клас?
9. Може ли да дадете специфични примери от Вашия учителски репертоар, които отразяват Ва-

шата философия на преподаване?
10. Може ли да посочите списък със семинарите, дебатите, телевизионните програми, които 

смятате, че са допринесли за Вашата философия на преподаване?
Част 3. Отговорности на учителя
Тази част от портфолиото е свързана с текущите отговорности на учителя. От него се очаква:
 y кратко описание на настоящите му задължения;
 y включване на наименованието на класовете, образователното ниво, броя на учениците от все-

ки клас, на които преподава;
 y включване на актуалната учебна програма, по която преподава, с обяснение за трансформира-

нето Ӝ в схеми за работа и учебни планове;
 y работни групи и др., в които участва в рамките на институцията.



75

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ

Част 4. Методи на преподаване
Тази рубрика накратко представя виждането на учителя за различни методи на преподаване в за-

висимост от методичната единица, учебните планове и програми, специфичното за учебния предмет.
В този раздел се описват накратко стратегиите на преподаване. Те включват:
 y примери за материали, които сте разработвали (презентации, брошури и др.);
 y примери за дейности, които Вие сте организирали;
 y примери за иновации в стратегиите на преподаване;
 y примери за допълнителни четива, които можете да представите на учениците;
 y примери за това как интегрирате информационните технологии във Вашите уроци;
 y информация за всяко изследване, което Ви е вдъхновило да промените методите си за препода-

ване.
Част 5. Обратна връзка
В този раздел от вас се очаква да дадете доказателства за ефективността на преподаването Ви:
 y методи за оценка на Вашата ефективност на преподаване;
 y резултати от оценки, общото представяне на учениците, обратна връзка;
 y доказателства, че достигате до всички ученици в клас, а не само до най-талантливите;
 y чувствителност към различните потребности на учениците, силни страни, способности;
 y инструменти за оценяване на учениците;
 y форма за обратна връзка;
 y образци на тестове, ученически разработки;
 y есета;
 y отчети и пр.

Част 6. Оценка на другите за Вас и Вашата дейност (ученици, родители, колеги, директор и др.)
В този раздел се поместват:
 y резултатите от анкетни проучвания сред ученици и родители относно качеството на Ваша-

та дейност;
 y отзиви за Вашата работа в пресата;
 y благодарствени писма от други образователни институции (гимназии, колежи, ВУЗ-ове и др.), 

които продължават обучението на Ваши възпитаници;
 y благодарствени писма от работодатели, назначили на работа бивши Ваши възпитаници;
 y грамоти за постижения и др.

Част 7. Друго
В този раздел ще включим всички други дейности, които по някакъв начин оказват влияние на 

учителската професия и качеството на преподаване. Това може да включва:
 y Работни групи, в които сте включени като експерт и които влияят върху професионалното 

Ви израстване;
 y Конференции, които сте посетили (посочване на датата, заедно с програмата на събитието);
 y Материали, които сте представили по време на конференцията или публикувани в списание 

или вестник;
 y Доказателства от трети страни – напр. научни, даващи обратна връзка за Вашата кариера ка-

то учител;
 y Участие в дейности, свързани с образованието, но извън институцията;
 y Домакин или участник в предавания по телевизията.

Част 8. Бъдещи планове
Това е важен раздел от Вашето портфолио. То показва как планирате да подобрите преподаване-

то си в бъдеще. Трябва да включва планове в краткосрочен и дългосрочен период например да запише-
те магистратура във Вашата област. В рамките на философията за учене през целия живот всеки 
индивид независимо от професионалната си област не трябва да спира своето саморазвитие. 

В този раздел авторът посочва как ще се развива в бъдеще, както по отношение на учебното съ-
държание на преподаваната материя, така и по отношение на уменията му в областта на преподаване.

Част 9. Самонаблюдение
Идеята за самонаблюдението е чрез представеното от Вас да разберете повече за себе си, като 

учител и обучаващ се. Самонаблюдението е начин на самооценка. То е процес на анализ на Вашите 
действия и влиянието ви върху учениците. То също така изразява как успявате да организирате про-
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фесионалния си живот: посетени курсове, прочетена методична литература, проведени дискусии с 
колеги, ежедневния опит в клас и др.

За да осъществите тази важна част от вашето портфолио, може да отговорите на следните 
въпроси, които ще ви помогнат да го направите:

 y Коя е на-силната Ви страна като учител?
 y Какво най-много бихте искали да промените в своята професионална работа?
 y Кое е най-забележителното Ви постижение?
 y Какви нови стратегии за преподаване сте опитвали през последните години?
 y Какво сте научили от стратегиите, които са били успешни?
 y Какво говори учебната Ви програма за стила Ви на преподаване?
 y Как мотивирате изявените ученици? Как мотивирате учениците, които искат да постигнат 

повече?
 y Как бихте описали отношението между Вас и учениците Ви?
 y Какви са трите най-важни неща, които новопостъпилите учители във Вашата област тряб-

ва да знаят, за да бъдат ефективни?
 y Как бихте описали отношението си към преподаването? Променило ли се е то през последни-

те години?
Част 10. Приложение:
В приложението може да включите всяка друга информация, която смятате, че има отношение 

към представената такава в портфолиото.
Не претоварвайте секцията с много информация – в противен случай тя изобщо няма да бъде 

прочетена!
Разбира се, списъкът на рубрики, подходящи за включване в учителско портфолио би могъл да бъ-

де много по-подробен, но посоченото по-горе дава в достатъчна степен представа за неговото съ-
държание.

По отношение на софтуера за създаване на електронно портфолио има много на пазара. За те-
зи, чиято компетентност в ИТ е висока, най-добрият и лесен начин е да си създадат собствена уебс-
траница. За тези, които търсят по-лесен подход, добро решение е използването на Wordpress (Word-Wordpress (Word- (Word-Word-
press http://wordpress.org). Pepplepad е специално разработен софтуер за конструиране на е-портфо-). Pepplepad е специално разработен софтуер за конструиране на е-портфо-Pepplepad е специално разработен софтуер за конструиране на е-портфо- е специално разработен софтуер за конструиране на е-портфо-е специално разработен софтуер за конструиране на е-портфо-
лиа (http://pebblelearning.co.uk/).

В заключение можем да кажем, че използването на електронно портфолио създава бла гоприятни 
възможности за усъвършенстване планирането на обучението. Включването в съдържанието му на до-
кументи, като годишно разпределение, планове на уроци, планове за работа с напреднали и изостава щи 
ученици, на такива със специални образователни потребности позволява осъществяване на неформа-
лен професионален контрол над тях от страна на колегите, обмяна на идеи и на опит. Това е твърде по-
лезно, защото в тради ционната образователна практика в нашата страна тези документи обикнове-
но се контролират формално само от страна на ръководителите на училищната администрация. Съ-
щевременно онлайн достъпът до портфолиото създава условия за външен и вътрешен обмен на добри 
практики в областта на обучението, за преодоляване на слабости и пропуски.

Едно от направленията, в които използването на учителско портфолио оказва силно положи-
телно влияние, е професионалната рефлексия. Критичната равносметка върху постигнатите резул-
тати, анализът на собствената профе сионална практика и сравняването Ӝ с тази на други учители 
също допринасят както за личното професионално усъвършенстване, така и за постигането на по-
добри резултати в обучението.

В специализираната литература се приема, че учителското портфолио е твърде полезно за про-
фесионалното развитие на учителите. Благоприятно влияние в тази насока оказва включването в 
портфолиото на материали, отразяващи участието на съответния учител в квалификационни 
курсове, в осъществяваното в училище организационно обучение, материали от професионалния пе-
чат с коментари върху тях, разработени собствени материали, анализи и коментари върху експери-
ментирането в собствената практика, търсене, проучване и прилагане на добри практики и др.

Уеб-базираното учителско портфолио позволява извършването на бърз оперативен контрол и 
на супервизия, което спомага за отстраняване на про пуските и за търсене на възможности за пости-
гане на по-високи професионални ре зултати.
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Abstract: The article attempt to explane methodological the basic parameters of the category „non-formal 
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of upbringing is defined as a referent sub-category of category „education“. Concepts of non-formal education in 
terms of upbringing are presented.
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Анотация. В статията е направен опит да се обоснове от методологическа гледна точка кате-
горията „неформално възпитание“. Представена е теоретична концепция, според която неформал-
ното възпитание е дефинирано със статут на референтна субкатегория на категорията „възпита-„възпита-възпита-
ние“. Изведени са понятия, които предполагаемо попадат в обхвата на категорията неформално об-“. Изведени са понятия, които предполагаемо попадат в обхвата на категорията неформално об-. Изведени са понятия, които предполагаемо попадат в обхвата на категорията неформално об-
разование и са характеризирани накратно в придадения им смисъл. 

Ключови думи: неформално образование, неформално възпитание, концепция

Методологическото обосноваване на неформалното възпитание е базирано на презумпцията, че 
то формира собствено смислово битие в педагогическата наука, което е необходимо да бъде изяснено 
теоретично с цел възможната му адекватна практическа операционализация. Подходът за аргумен-
тиране на изложената теза е, неформалното възпитание да се валидира по отношение на двете въз-
можни педагогически категории, с които е обвързано.

Първате логическа връзка е с неформалното образование. Признаването на неформалното обра-
зование като педагогическа категория [4, 6, 9, 10] поставя въпроса за наличието и възможното кон-
цептуализиране на педагогическа алтернатива – неформално възпитание. Подобна концептуализа-
ция е възможна от гледна точка на една от влиятелните тези за връзката между образование, обу-
чение и възпитание в методологията на педагогическите науки. Според посочената теза търсенето 
на определени структурирани отношения между трите категории не е дотам оправадано [7]. По-
уместно е да се приеме, че те продуцират нелинейни отношения, но помежду им съществува „вза-
имна функционална събитийност в отношенията, което дава възможност за редица избори“ [8]. От 
тази гледна възпитание, обучение и образование се интерпретират относително самостойно и едно-
временно в актуалната си позиция една спрямо друга, като търсеният ефект е:

 y ясна и по възможност максимално освободена от двусмислие научна представителност на 
трите категории;

 y маркирано поле на педагогическа изява на трите категории;
 y ефективна комуникация на трите категории с категории и понятия от други науки;
 y теоретично моделиране на трите категории (педагогическа събитийност) с оглед оптимално-

то им технологизиране.
В описания контекст – и от съображения за утилитарност, валидирането на категорията не-

формално възпитание може да се основе на виждането, че – в определени, силно изявени аспекти, не-
формалната образователна практика е предимно с възпитателен уклон [5]. В този смисъл, ако има 
достатъчно изказани доказателства за смисъла от научно и практико-приложно развитие на идеята 
за учене през целия живот, то несъмнено ще се намерят и такива за възпитание през целия живот. С 
тази теза се защитава и позицията, че човек следва да пренастройва (трансформира) ценностната 
си система в унисон с изискванията на времето [1, 2, 3], което е доказателство, че възрастните съ-
що подлежат на възпитаване (чрез външни взимодействия) и самовъзпитаване, особено в аспекта на 
преодоляване на стереотипи, усвояване на нови социокултурни модели, социална и емоционална пре-
венция и други, разбира се. 
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Последното детерминира втората логическа връзка на неформалното възпитание в методоло-
гически смисъл, а именно с категорията възпитание. Според извечната логика на педагогическата на-
ука, базисните педагогически категории се изявяват в свои актуални разновидности, които – фор-
мирайки теоретични модели, предполагат естествено технологизиране за целите на педагогическа-
та практика. Така неформалното възпитание би могло да се признае за вид възпитание, със ограни-
чено методологически поле на изява в педагогическата наука, тъй като е реално съществуващо съби-
тие в лоното на неформалното образование и притежава всички характеристики на възпитанието 
като педагогическо събитие [5].

В заявения контекст, от методологическа гледна точка, за неформалното възпитание следва да 
се мисли като за [5]:

 y педагогическа субкатегория, референт на категорията възпитание;
 y вид възпитание, развиващо нелинейни, събитийни функционални отношения с и в рамките на 

неформалното образование.
В описаният контекст неформално възпитание би могло да се дефинира като специфично съби-

тие, съществуващо едновременно в границите на неформалното образование и възпитанието; осо-
бен вид междуиндивидуално и социално взаимодействие за активиране на наличните ресурси на ин-
дивида и факторите на социалната среда, които – чрез дискретно външно насочване и вътрешно 
самонасочване, да съдействат за изменение на човешката личност в посока на нейното оптимално 
развитие [5].

Според приетата дефиниция, неформалното възпитание притежава следните характеристики 
[5]:

 y То е на границата между интенционалното и неинтенционалното възпитание;
 y То е на границата между институционалното и неинституционалното възпитание;
 y То е процесуално детерминирано и ориентирано към цел – резултат;
 y То притежава собствено осмислени методологически инструменти;
 y То е стандартизирано и номотетично – задава норми на поведение и стандарти за социално 

действие;
 y То е детерминистично – предопределя и влияе на формирането на личността;
 y То е нормативно – предлага модели на поведение и конкретни предписания за практиката.

Виждането за видовото родство между неформалното възпитание и възпитанието изобщо поз-
волява неформалното възпитание да ползва понятия от тезауруса на теория на възпитанието, 
адаптирайки ги за собствено методически цели при концептуализиране на собствена теория.

Трансформирани варианти на понятия от теория на възпитанието в контекста на неформал-
ното възпитание са [5]:

 y Неформален възпитателен процес;
 y Цел на неформалното възпитание;
 y Принципи на неформалното възпитание;
 y Съдържание на неформалното възпитание;
 y Форми на неформално възпитание;
 y Методи на неформално възпитание;
 y Неформална възпитателна дейност;
 y Неформална възпитателна среда;
 y Неформална възпитателна интеракция;
 y Неформални възпитателни отношения;

Представените понятия подлежат на детайлна концептуализация и биха могли да се приемат за 
теоретичен базис на неформалното възпитание, който следва да бъдет развиван, адаптиран и тех-
нологизиран за нуждите на динамичната бразователна среда.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА В 
ПЪРВОНАЧАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИТЕ

PEDAGOGICAL SKILLS FOR FORMING OF POSITIVE DISCIPLINE IN INITIAL TEACHER 
TRAINING
Magdalena Legkostup
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Faculty of Education

Abstract. In the initial teacher education it is important to help teachers to acquire skills in educational process 
management by giving them tools to realize positive discipline. 

In this report the author shares her practical experience to teach her students to understand the difference be-
tween punishment and discipline, create a positive and supportive learning environment, to acquire knowledge of 
constructive ways to stop misbehaviours when they arise, as well as to prevent them. Training strategies for devel-
oping skills for respond appropriately and actively to behavioural challenges in the classroom, are offered.

Keywords: positive discipline, encouragement, praise, punishment, positive strategies, conflict solving.

Резюме. В обучението на студентите за придобиване на педагогическа правоспособност е важно 
да им се помогне да придобият умения за ефективното управление на учебно-възпитателния процес 
чрез представяне на инструментариум за реализиране на позитивна дисциплина.

В настоящето изложение аз споделям моя практически опит да науча студентите си да разби-
рат разликата между наказание и позитивна дисциплина, да създават позитивна и подкрепяща учеб-
на среда, да придобиват знания на конструктивни методи за справяне с и предотвратяване на ло-
шото поведение. Предлагам тренинг-стратегии за формиране на умения за активна и адекватна ре-
акция на поведенческите предизвикателства в класната стая. 

Ключови думи: позитивна дисциплина, поощрение, наказание, положителни стратегии, разреша-
ване на конфликти. 

Подготовката на бъдещите учители трябва да бъде многостранна и да съдейства за тяхното 
общо и професионално, личностно и ценностно ориентирано развитие. Във връзка с това е необхо-
димо в програмите за придобиване на професионална квалификация „учител“ да се отделя специал-
но внимание на мотивирано и базирано на практически опит развитие на педагогическите умения 
на студентите.

Спецификата на съвременното образование днес изисква в подготовката на учителите да се по-
стави особен акцент върху способността им да отговорят на предизвикателствата на новата, ин-
клузивна образователна политика. Това ще рече, че освен придобиването на фундаменталната за бъ-
дещата им педагогическа дейност методическа компетентност на преден план излиза и задачата за 
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формиране на базови социални умения и организационни качества (1, 108). Комуникацията в педаго-
гическото взаимодействие изисква от съвременния учител наличие на специфични компетенции ка-
то: иницииране и поддържане на положителна комуникация и дисциплина, създаване на атмосфера на 
откритост и взаимно уважение, мотивиране и стимулиране на всички ученици да се включат в обу-
чението индивидуално и в сътрудничество с другите, разрешаване на конфликти по ненасилствен 
път, установяване на стабилни позитивни и недепресиращи отношения в доброжелателна образо-
вателна среда. 

Формирането на професионално-педагогически умения се осъществява на основата на цялостно--педагогически умения се осъществява на основата на цялостно-педагогически умения се осъществява на основата на цялостно-
то развитие на емоционално-комуникативните качества на бъдещия педагог. В тази връзка Нико--комуникативните качества на бъдещия педагог. В тази връзка Нико-комуникативните качества на бъдещия педагог. В тази връзка Нико-
лов и колектив (3, 378–379) подчертават, че от особено значение е провеждането на специализирано 
емоционално-комуникативно обучение, което да включва бъдещите педагози в разнообразни видо--комуникативно обучение, което да включва бъдещите педагози в разнообразни видо-комуникативно обучение, което да включва бъдещите педагози в разнообразни видо-
ве комуникативна дейност, имитираща по съдържание и форма бъдещата им професионална работа. 

Ето защо в настоящата разработка споделяме част от нашия опит за провеждане на подготов-
ката на студентите за придобиване на педагогическа правоспособност. Тук поставяме акцент вър-
ху формирането на умения за адекватно комуникативно взаимодействие в конкретни педагогически 
ситуации: овладяване на основни методи за установяване на позитивна дисциплина в класа, навици 
за педагогическа импровизация в общуването, упражнения-симулации, имитиращи или сходни с ре-
ални проблеми в училищната практика. Тренинговите упражнения в процеса на обучение дават въз-
можност за отработване на навици за поведение в разнообразни конкретни ситуации и конфликти – 
както в ежедневното общуване, така и чрез специално провеждани ролеви игри, илюстриращи кон-
фликт и обсъждане поведението на участниците в него с вариант за смяна на ролите и др. Основна-
та цел на тази методическа разработка е да се помогне на учителите да овладеят методите за под-
крепа на позитивната дисциплина, като създадат в бъдещите си ученици усещане за комфорт в ус-
ловията на ненасилствена образователна среда.

Предложеният тренинг се състои от две сесии („Наказание или позитивна дисциплина“ и 
„Разрешаване на конфликти в приятелска учебна среда“) и извън аудиторни задачи и упражнения, чрез 
които формираните умения се усъвършенстват в педагогическата практика в базовото училище. Вся-
ко семинарно занятие съдържа загряващо упражнение, шест комуникативно-приложни упражнения 
за формиране на умения, анализ на занятието и рефлексия. 

ТРЕНИНГ 1: „Наказание или позитивна дисциплина“
Упражнение за  загряване „Игра с топка“
Цел: асоцииране на думи, чувства и изрази на основата на понятията „подкрепа“ и „наказа- „подкрепа“ и „наказа-подкрепа“ и „наказа-

ние“.
Инструкция: всички застават в кръг. Водещият последователно подхвърля топката към все-

ки участник, като произволно назовава едно от двете понятия („подкрепа“ или „наказание“). 
Студентът, който е поел топката, прави асоциация със съответното понятие и отново я 
връща на водещия.

Упражнение 1. „Моите спомени“
Цел: фокусиране върху детските спомени за наказания или поощрения, изразяване на собствените 

чувства „тук и сега“, породени от ситуациите „там и тогава“. 
Задача: да се припомнят детските спомени за наказания или поощрения 
Указания: спомнете си най-ярката ситуация, когато в детството ви са ви наказвали или поощря-

вали. Опишете своите чувства.
– Какви ситуации от детството си спомняте веднага – наказания или поощрения?
– С какво са били свързани?
Упражнение 2. „Аз изказвам порицание“
Цел: фокусиране върху чувствата, породени от негативните оценъчни твърдения, изразени в по-

рицанието като вид вербално наказание.
Задача: да се порицае ученик за нарушаване изискването на учителя.
Указания: Представете си се в ролята на учител, който е попаднал в следните ситуации: „След 

часа по домашен бит и техника цялата класна стая е в изрезки от хартия. Учителят предлага на де-
журните ученици да почистят в междучасието. Единият ученик отказва да изпълни изискването, 
като се мотивира с това, че не се занимава с чистене дори и вкъщи, тъй като това не е негово задъл-
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жение. В защита на отказа си се позовава на факта, че в училище има чистачки, на които им се пла-
ща за това.“

Възпроизведете ситуацията, като се опирате на схемата на беседата-порицание, който се със-
тои от три последователни етапа: първо – подготовка на емоционалния фон за приемането от про-
винилия се на това, което ще последва във втория етап, т. е. тук всъщност се препоръчва да се из-
ползва „комплимент – критика“; второ – осъждане на постъпката; трето – очакване на отго-
вор. По своята значимост и психологически ефект този етап е сходен с първия. Между отделни-
те етапи на беседата-порицание трябва да се правят паузи.

– Какви видове порицания се използват най-често? Защо?
– Трудно ли е да се прилага на практика схемата на беседата-порицание?
Упражнение 3. „Аз оказвам подкрепа“
Цел: даване на възможност да бъде почувствана силата на положителната оценка на дейността, 

фокусиране на вниманието върху вербалните форми за изразяването Ӝ.
Задача: да се изрази одобрение на действията на ученика.
Инструкции: Представете положителната подкрепа, която бихте оказали на учениците в след-

ната ситуация, като формулирате вербално похвала-поощрение:
Във връзка с „Рождество Христово“ е обявен конкурс за най-добър проект, представящ дейност-

ите на класа, посветени на предстоящия празник. Група ученици подготвят свой проект, с който да 
участват. Учителят им предлага помощта си. Те отказват, като го уверяват, че ще се справят са-
ми и няма да го разочароват. Техният проект печели конкурса. Как преподавателят ще изрази одо-
брението си и ще ги похвали?

– Какви примери за положителна подкрепа можете да изброите?
– От какво зависи набора от стимулиращи, поощрителни въздействия на учителя?
Упражнение 4. „Позитивна дисциплина и наказание – сравнителен анализ“
Цел: осъзнаване на положителните черти на позитивната дисциплина в сравнение с ориентира-

ната към наказание възпитателна среда.
Задача: съпоставяне и анализ на характерните особености на позитивната дисциплина и наказа-

нието като основни способи за решаване на педагогически конфликти.
Инструкции: Разгледайте сравнителната таблица и анализирайте някои от положителните чер-

ти на позитивната дисциплина в сравнение от ориентираната към наказание възпитателна среда.
 

Позитивната дисциплина: Наказанието:

Дава на децата позитивни алтернативи Казва само какво да не правим

Признава или възнаграждава усилията и доброто 
поведение

Реагира грубо на лошото поведение

Децата следват правилата, защото са ги обсъди-
ли и съгласували

Децата следват правилата от страх от наказа-
нието или за да получат похвала/награда

Съответствие, ръководство Контрол, порицаване, подигравки

Позитивна, уважение към детето Отрицателно, неуважение към детето

Физическо и вербално ненасилие Физическо и вербално насилие и агресия

Логични последици, пряко свързани с простъпката
Последици, които не са логично свързани с лошо-
то поведение

Децата трябва да се извинят и да изкупят вина-
та си, ако тяхното поведение е повлияло нега-
тивно на някой друг

Децата се наказват, ако са наранили другите, без 
да им се посочва как да се реваншират

Разбиране на индивидуалните им способности, 
нужди, обстоятелства и етапи от тяхното 
развитие

Не съответства на етапа на развитие на де-
тето, неговите индивидуални обстоятелства, 
способности и нужди не се вземат под внимание

Децата се учат на самодисциплина
Децата се учат да се държат добре, само когато 
има риск да ги хванат, ако се държат по друг начин

Изслушване и моделиране
Постоянно порицаване на децата за дребни нару-
шения, което ги кара да ни изключат (да ни игно-
рират, да не ни слушат)
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Използване на грешките като възможности за 
обучение

Принуждаване на децата да спазват нелогични 
правила, само защото Вие така сте казал.

Насочени към поведението на детето, а не към 
самото дете: „Поведението ти е погрешно.“

Критикува детето, а не поведението му: „Ти си 
много глупав, ти си лош.“

Упражнение 5.  „Анализ на педагогически ситуации“
Цел: затвърдяване на знанията за позитивна дисциплина и формиране на умения за разпознаване 

на позитивни и насилствени педагогически реакции на поведенческите предизвикателства в класна-
та стая.

Задача: да се открият и анализират в примерните ситуации положителните и отрицателни 
техники за постигане на дисциплина.

Инструкция: Прочетете следните сцени в класната стая и вижте дали можете да идентифици-
рате положителните и отрицателните начини, по които учителят реагира на лошото поведение 
на ученика.

Педагогическа ситуация 1: „Г-жа Петрова преподава в 4-ти клас, готви се да започне урока. Когато 
часът започва, нейните ученици продължават да говорят един с друг и не я слушат. Тя казва на ви-
сок глас: „Моля, всички да спрат да говорят. Започваме нашия урок.“ Всички се успокояват с изклю-
чение на Чавдар. Той все още говори на приятеля си за футболния мач, който е гледал по телевизия-
та миналата нощ. 

Г-жа Петрова крещи: „Чавдаре, защо не можеш да си затвориш устата? Застани в ъгъла с лице 
към стената. Ще имаш повече неприятности, отколкото можеш да си представиш. Само изчакай да 
свърши часа и ще видиш!“ 

Преминаващият край класната стая директор чува гневните викове на учителката, отваря вра-
тата и пита: „Искате ли да му покажа кой е шефът?“. Плачейки, Чавдар отива и застава в ъгъла, тъй 
като се опасява, че ще му се случи нещо по-лошо, ако не направи това толкова нежелано и унизител-
но за него действие. Може би утре той няма да дойде на училище.“

Педагогическа ситуация 2: „Г-жа Петрова преподава в 4-ти клас, готви се да започне урока. С вли-
зането си в класната стая тя казва: „Моля, всички да запазят тишина. Започваме нашия урок и е не-
обходимо всички да слушат внимателно.“ След като класът се успокоява, г-жа Петрова чува Чавдар 
все още да говори на приятеля си. Затова пита: „Кой все още говори? Предполагам, че някой, който 
е забравил правилата на класа.“ Преминаващият край класната стая директор дочува коментара на 
учителката, отваря вратата и гневно пита дали има проблем, защото, ако има, той може бързо го 
разреши. Г-жа Петрова му благодари и му казва, че сама може да се справи с положението засега. След 
като директорът излиза, тя поглежда в посока на Чавдар и пита: „Чудя се защо директорът се ска-
ра? Имате ли някаква идея?“. Виновно, Чавдар отговаря: „Ами, аз все още говорех, след като Вие помо-
лихте класа да запази тишина.“ Г-жа Петрова задава нов въпрос: „Кога ще можем да си говорим, без да 
пречим на другите да учат?“ Чавдар казва: „Когато свърши урокът.“ Г-жа Петрова кимва и му зада-
ва един много лесен въпрос за актуализиране на знанията от миналия час. Той отговаря. Г-жа Петро-
ва се усмихва и отбелязва: „Много добре“. Чавдар запазва повишено внимание по време на целия урок, 
без да говори с приятеля си, докато часа не свърши.“

Педагогическа ситуация 3: „Г-жа Петрова преподава в 4-ти клас, готви се да започне урока. Кога-
то влиза, тя казва: „Моля, всички да запазят тишина. Започваме нашия урок и е необходимо всички да 
слушат внимателно.“ След като класът се успокоява, учителката чува, че Чавдар все още говори на 
приятеля си. Тогава тя взима една бланка за нарушаване на дисциплината (санкция, договорена с кла-
са при изработването на правилата, които всички трябва да спазват) и написва „Неспазване на пра-
вилата на класа“, след което кара Чавдар да попълни своето име, учебен предмет, учител, час и дата. 
Г-жа Петрова му казва: „Чавдаре, аз ще поставя тази бланка за нарушение тук, на ъгъла на бюрото си. 
Ако тя все още е там, когато часът свърши, можеш да я изхвърлиш. Ако продължиш да говориш, без 
да ти е дадено разрешение, аз ще я взема и ще я предам в кабинета на директора, за да я види.“ В края 
на часа Чавдар изхвърля бланката за нарушението.“

Използването на негативни техники за постигане на дисциплина могат да обезкуражат и сму-
тят учениците. Позитивните техники са тези, които ще им помогнат наистина да приемат и под-
държат правилата за добро поведение.

В педагогическите ситуации 1 и 2 могат да бъдат посочени негативни техники за постигане на дисци-
плина. Можете ли да ги идентифицирате?
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Отговор: В сцена 1, както г-жа Петрова, така и директорът показват експлозивен гняв. Те за-
плашват Чавдар: „Само изчакай да свърши часа и ще видиш!“ и „Искате ли да му покажа кой е ше-
фът?“. Г-жа Петрова също използва неразумно, безсмислено наказание в изискването Чавдар да стои 
в ъгъла с лице към стената. В Сцена 2 тя леко унижава Чавдар със сарказъм: „Предполагам, че някой, 
който е забравил нашите правила.“ Как смятате, че се чувства той след гневните реплики на г-жа 
Петрова и на директора?

Какви положителни техники за постигане на дисциплина съдържат педагогическите ситуации 2 и 3?
Отговор: В сцена 2, учителката с влизането в класната стая моли за специфично поведение (за-

пазване на тишина), както и причината за това (започване на урока и нуждата всички да слушат 
внимателно). В отговор на коментара на директора, тя задава въпроса: „Чудя се защо директорът 
се скара? Имате ли някаква идея?“ Този въпрос помага на Чавдар да мисля за причините за действията 
на директора и как поведението му може да създаде проблеми на директора, учителката и другите 
ученици. Същевременно г-жа Петрова кимва на Чавдар, за да му покаже, че е напълно прав за това ко-
га е точното време да се говори с приятелите в училище. Тя стимулира неговото положително по-
ведението и като му дава шанс за правилен отговор на един прост въпрос, като го поощрява и се ус-
михва. Това показва на Чавдар, че г-жа Петрова все още го обича, че проблемът е бил неговото пове-
дение, а не той самият.

В Сцена 3 г-жа Петрова предлага дElicaтна, но въпреки това твърда по отношение на лошото 
държание на Чавдар, стратегия. Тя му предлага избор за коригиране на демонстрираното поведение-
то, което дава възможност на ученика да бъде отговорен за постъпките си и за техните послед-
ствия.

Рефлексия. Въпроси за обсъждане:
1. Какво представлява наказанието – метод за стимулиране на поведението и дейността на 

учениците (децата) или пряко нарушаване на тяхната свобода?
2. Педагогика на ненасилието – форми на проява, позицията на учителя и отношението 

на възпитаника.
3. Поощрението като оценъчна доминанта – мит или реалност?

ТРЕНИНГ 2: „Разрешаване на конфликти в приятелска учебна среда“
Упражнение за загрявка „Поздрав – конфликт“
Цел: определяне на емоционалното състояние при сблъсъка с конфликт, намиране на причините за 

това състояние.
Задачи: вместо приветствие да се произнесе нещо грубо и дори обидно към партньора, като мо-

дулацията на гласа се сменя по следния начин: шепот – високо – крясък; осъзнаване, че върху възниква-
нето на конфликта често влияе емоционалното състояние на човека по време на конфликта, което 
се изразява в модулацията на гласа. Съсредоточаване на вниманието върху предизвиканите чувства 
при възприемането експресията на гласа на партньора и думите, които той употребява.

Инструкция: разпределете се по двойки. Да проведем експеримент. Вместо приветствие произне-
сете грубо и дори обидно обръщение към партньора, като сменяте модулацията на гласа си по след-
ния начин: шепот – високо – крясък. Обърнете внимание на следното:

– Какво си помислихте при обявяване на задачата ви?
– С какви чувства чаках обръщението на партньора към мен?
– Как бяхте готови да реагирате?
– Каква физиологическа реакция започна да възниква в отговор на такова „приветствие“?
Упражнение 1. „Конфликтни ситуации и моето поведение в конфликта“
 Цел: осъзнаване на собствените, характерни начини за реагиране в конфликт, търсене на нови, 

по-ефективни способи.
Задача: в предложените най-често срещани реакции на възникнал конфликт да се намерят и под-

чертаят най-характерните в собствения стил на поведение.
Инструкция: изберете от предложените реакции най-характерните за вашето поведение или те-

зи, които според вас ви помагат позитивно да разрешите конфликта.
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Борба Бягство Решаване на проблема

спор
предизвикване

обвинение
отмъщение

словесни атаки
ярост

желание да се скриеш
избягване
отлагане

хумор
пренебрежение

престорено съгласие

беседа
преговори
гласуване
наказание

обединяване
обръщане за помощ

Упражнение 2.  „Намери изход“
Цел: Формирането на умения за водене на преговори и преобразуване на конфликтите в друже-

любни компромиси
Задача: на основата на определен казус да се обсъдят вариантите за решаване на проблема, като 

се следва зададения в инструкцията модел. 
Инструкции: 
– определете същността на конфликта („За какво се спори? Защо и как е възникнал проблемът“), 
– обменете позиции и предложения („Мисля, че трябва да бъде по този начин, защото...“), 
– вижте ситуацията и от двете гледни точки (например, чрез ролева игра), 
– вземете решения относно вариантите, при които и двете страни печелят („печеливши“ реше-

ния, като например: „Нека днес опитаме по твоя начин, а утре по моя и ще се види кой е по-добър“), и 
– постигнете разумно споразумение.
Упражнение 3.  „Да бъдем миротворци“ 
Цел: студентите да се научат как да посредничат с конструктивни решения в конфликтите на 

своите ученици.
Задача: на основата на определен казус да се обсъдят вариантите за решаване на проблема.
Инструкции: изберете един проблем, който може да възникне или е възникнал между двама от уче-

ниците ви в педагогическата практика.
Нека двама от вас разиграят проблема в ролева игра, а трети участник в драматизацията да по-

могне да се стигне до споразумение, като използва знанията си за своите приятели и за проблема, ка-
то предложи това, което смята, че би било добър компромис.

Упражнение 4.  Рефлексия на занятието „Продължете изречението“
Цел: изразяване на лично отношение към темата.
Задача: да се осмисли защо педагогът не бива да се бои от конфликтите, а да ги използва в осъ-

ществяването на позитивно инклузивно образование.
Инструкции: Продължете изречението: „Не се страхувам от предизвикателствата и конфли-

ктите, които ще възникват в моя клас, защото…“
Упражнение 5. „Официални посредници“
Цел: усъвършенстване и автоматизиране на уменията за адекватна педагогическа реакция на по-

веденческите предизвикателства в класната стая и преобразуване на конфликтите в дружелюбни 
компромиси.

Задача: да се подкрепят и умиротворяват страните при възникнал конфликт по време на педаго-
гическата практика в базовото училище, като се задават модели на поведение и се предлагат съвети.

Инструкции: по време на педагогическата практика в базовото училище усъвършенствайте уме-
нията си за водене на преговори и посредничество, като се намесвате в решаването на възникналите 
конфликти между учениците. Всеки ден за официални посредници (миротворци) ще бъдат назначават 
двама студенти (за предпочитане едно момиче и едно момче), които да бъдат главните отговорници 
и основни действащи лица по тези въпроси. В тази роля да се изреждат всички студенти, като посред-
ничат във всички конфликти, които не могат да бъдат решени от участващите страни.

„Дневник на конфликтите“
Цел: осъзнаване на личностните причини и последствия от конфликта.
Задача: водене на „Дневник на конфликтите“.
Инструкции: в продължение на преддипломната си педагогическа практика водете свой „Дневник 

на конфликтите“, в който да отразявате реално съществуващи конфликтни ситуации и действия-
та по тяхното разрешаване. 
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Формирането и непрекъснато практикуване на тези умения са с огромно значение за управление-
то на учебно-възпитателния процес и създаването на една спокойна и подкрепяща учебна среда като 
необходимо условие за позитивна дисциплина в класната стая. Тясната връзка между теоретическа-
та подготовка и широкото и дългосрочно прилагане на наученото ще доведе до т. нар. „overlearning“ 
(3, 98) – учене, при което практиката продължава отвъд точката, в която интеракцията вече може 
да се извършва с необходимата степен на съвършенство. Това е добре, защото в този случай, умени-
ята за използване на позитивни методи на дисциплина, за преговори и посредничество при решаване 
или избягване на конфликти се автоматизират, така че обучаваните естествено прибягват до тях. 

В заключение, трябва да подчертаем, че първоначалната подготовка на учителите е от фунда-
ментално значение за по-нататъшното развитие и утвърждаване на инклузивната образователна 
практика, за шансовете за успех на всички учители и ученици, които са настоящи и бъдещи учас-
тници в разнообразното демократично общество
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ТЕСТОВОТО ИЗПИТВАНЕ – ДОБРА УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА ПРОВЕРКА НА 
УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ ПО „ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ“

TEST EXAMINATION – A GOOD SCHOLASTIC PRACTICE FOR CHECKING THE 
ACQUIRED KNOWLEDGE IN „HISTORY OF RELIGION“
Svetla Angelova Shapkalova
State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia

Abstract: The theme is oriented towards test examination as a good method for checking the acquired 
knowledge of the students on the subject „History of religion“. The purpose of the report is to present in practice 
the positive and negative sides of test examination. The issues to be discussed are: to describe the methodology of 
teaching the subject „History of religion“, to analyse the acquired knowledge about test examination and to make 
conclusions based on the study.

Keywords: Subject „History of religion“, test examinations, acquired knowledge.

1. Учебната дисциплина „История на религиите“
По учебният план „История на религиите“ е със статут на избираема дисциплината. Изучава 

се в специалностите „Библиотекознание и библиография“ и“Информационни ресурси на туризма“ в 
Университета по библиотекознание и информации технологии.

Целта на учебната дисциплината е студентите да получат теоретични знания за религиите. 
Практическите умения са свързани със запознаване на различни вярвания, култове и храмове. Тема-
тичното съдържание е ориентирано към изучаване на съвременни и древни религии. Студентите 
придобиват знания за религията в исторически, богословски и културологичен научен аспект. За бъ-
дещите специалисти е предвидена работа на терен – посещения на християнки храмове, джамии, си-
нагоги и други религиозни центрове. В учебната програма са включени и срещи с външни лектори. Оч-
акваните резултати са свързани с усвояване на конкретни религиозни знания и възприемане на кул-
турния код на световните религии – християнство, ислям и будизъм. 
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Преподаването в учебната дисциплина се извършва аудиторно – с кратки визуални и текстови 
презентации по темите. Студентите получават предварително разпределението, в което по да-
ти е описана теоретичната и практическата им работа по време на семестъра. Организират се ау-
диторни беседи в университета с лектори от различни научни области и верови деноминации. Про-
веждат се дискусии със специалисти – богослови, историци, философи и др.

Извънаудиторно се работи на терен. Студентите се запознават с учебният параклис на Уни-
верситета по библиотекознание и информационни технологии. Посещават религиозни центрове – 
християнски, мюсюлмански, еврейски и др. 

Очаква се студентите да имат минимални познания в областта на религията. Междупредмет-
ните връзки се търсят в областите на богословието, историята, философията, културологията, 
филологията, етнологията и др. 

Планирани са петнадесет лекции преподадени с кратки визуално-текстови презентации. След 
лекционната част се предвижда време за дискусия.

В учебната програма са включени следните теми: Предмет, цел и задачи на учебната дисциплина; 
Светът на религията; История на християнската религия; Православие; Римокатолицизъм; Протес-
тантство; Индуизъм; История на будизма; Конфуцианство; Даоизъм; Юдаизъм; Древен Египет; Дре-
вен Рим; Древна Гърция; История на исляма.

По време на семинарните упражнения всеки студент разработва курсова задача по зададена пред-
варително тема – историческо, догматично и културологическо представяне на конкретна религия. 

Преподавателят поставя конкретни изисквания към изработването на курсовите задачи: в пет 
до седем писмени страници – титулна страница, текст и цитирани източници – излага събраната 
информацията. Студентът устно презентира работата си.

По време на теренните занятия – посещение на религиозни центрове, студентите попълват ра-
ботни листи, който се оценяват.

Проверката на знанията на студентите става с изпит – тест от 27 въпроса. Разработват се се-
дем различни варианта. Крайната оценка по учебната дисциплина е комплексна и се формира от: при-
съствие по време на лекция, активност на теренната работа, показани знания на изпитният тест.

2. Анализ на усвоените знания 
В своята публикация „Теория на тестовите системи“ доц. д-р Христо Тужаров описва поняти-

ето за тест като „многозначно“. Според него с този термин се обозначава както проверка, изпит-
ване, така и проба, изследване, метод в педагогиката и психологията, в медицината и спорта. В кон-
текста на образованието тестът конкретизира своето значение в рамките на измерване на знания, 
умения, чувства, на интелигентността или способностите на индивид или група. Според същия ав- Според същия ав-Според същия ав-
тор „Тестовете са неразделна част от процеса на обучение. Те се използват в различни фази и в голя-
ма степен са автоматизирани.“ [5] Измерването на знания е на база точките от теста. Тест резул-[5] Измерването на знания е на база точките от теста. Тест резул- Измерването на знания е на база точките от теста. Тест резул-
татът се тълкува по отношение на една норма или критерий, а понякога и двете. Нормата може да 
се установи самостоятелно или чрез статистически анализ на голям брой индивиди.

Според определението на Христо Тужаров „Дидактическият тест (achievement test) е проектиран 
за измерване на ученическото и студентското разбиране на някаква част от знанието или нивото, на 
което е усвоено. Всеки дидактически тест се състои от серия въпроси и задачи. В зависимост от цели-
те на теста, характера на изследваната област, възрастовите особености на обучаемите и вида на из-
ползваните задачи техният брой за даден тест може да варира в твърде широки граници.“ [5]

В цитираната публикация се посочват независимите от съдържанието и типологията на въпро-от съдържанието и типологията на въпро-съдържанието и типологията на въпро- и типологията на въпро-типологията на въпро-
сите и задачите в тестовете вътрешни структообразуващи елементи на теста, изискванията към 
него и основните му характеристики, с които е съобразена разработката на теста по учебната дис-
циплина „История на религиите“.

Вътрешната структура на тестовете съдържа следните три компонента:
 y Помощна информация за тестирания. В нея се включват изходни данни, необходима информа-

ция, сведения за тестувания. В случая името на студента, факултативния номер и датата на 
която е проведен теста.

 y Въпроси или задача. Върху основата на дадената помощна информация се задават въпроси или 
се формулират конкретни задачи. В студентското обучение на база усвоения материал от 
лекциите се съставят изпитните въпроси за проверка на знанията.
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 y Отговор в зависимост от типа на тестовата задача. От тествания се изисква или сам да дос-
тигне до отговора, или да подбере от представените му алтернативи две или повече точки. 
Младите хора отговарят със заграждане на верният отговор в първата част от въпросите, 
във втората дописват, а в третата се очаква да дадат просторни обяснения.

Изисквания към теста са: да измерват ясно дефинирани резултати, които са в съответствие с 
поставените цели; да има представителна извадка, достатъчна за оформяне на обективен анализ; да 
съдържат такива въпроси или типове тестови задачи, които са най-подходящи за измерване и анализ 
на съответния резултат; да се проектират така, че да съответстват на целите, за които са пред-
назначени; да се направят толкова надеждни, колкото е възможно и техните резултати да се интер-
претират със съответната предпазливост; да служат на справедлива клауза. 

Тестовете трябва да отговарят на следните характеристики:
 y Обективността, означава степента на независимост на провеждането и на резултатите от 

техния автор. Следователно един тест е обективен, ако различни изследователи стигнат до 
еднакви резултати по отношение на дадено лице. В случая, ако се наложи двама преподавате-
ли да изпитват един студент, те трябва да имат приблизително еднакво мнение за крайна-
та му оценка.

 y Надеждността показва точността на създадения и използван готов тест. Количественият 
израз на точността, на надеждността на теста се представя с коефициент на корелация. За 
изчисляването на оценката се използва готова формула, предложена от Костадин Паев в ста-
тията му „Тестът в обучението по история“ [3, 23].

 y Валидността показва степента на точност, с която той измерва. За целта конкретно измере-
ните резултати се сравняват с предварително определен вътрешен критерий. Преподавате-
лят има нормативни изисквания по учебната програма и измерва степента на усвоените зна-
ния по конкретната учебна дисциплина „История на религиите“.

 y Икономичността се отнася за възможностите с един вече готов тест да се провеждат масо-
ви изследвания, да се тестуват значителен брой обучаеми и да се правят изводи на рационално 
равнище. Според нашия личен опит, при студентското обучение това е неефективно, защото 
за всяка група – задочно и редовно обучение, както и за всеки курс се подготвят нови тестове. 
Има разходи, необходими за размножаване (копиране) на един тест, време за провеждане, за про-
верка и оценка на резултатите от тестирането. 

 y Релевантността на теста е в пряка зависимост от целеполагането. В студентското обуче-
ние има предварително поставени цели за придобиване на знания,, свързани с религията.

 y Балансираността е съотношението между въпросите в теста и различните аспекти на из-
мерваното знание. Преподавателят се старае във всичките тестови варианти да има въпро-
си с еднаква трудност.

 y Специфичността е в зависимост от конкретните знания в дадена научна област. Човек, кой-
то не е преминал съответния курс на обучение, не може да реши вярно теста благодарение са-
мо на общата си интелигентност. Студентите по време на обучението си често разчитат 
на тази възможност, но се установява, че тази им надежда не се оправдава.

 y Структурираността на теста може да има различни варианти: дадени няколко отговора, са-
мо един от които е верен; алтернативни отговори „Да“или „Не“; множествени отговори; от-
говори за съответствие, преобразуване и т.н. При частично структурирани или неструкту-
рирани тестове към някои задачи има отговори, към други – не, като от тестирания се иска 
да формулира сам своя отговор – писмено или по друг начин. Студентският тест е смесен: не-
говата първа част съдържа въпроси с верни и неверни отговори, втората – конкретни кратки 
отговори, свързани с понятия и определения, а в третата част от студента се очаква да фор-
мулира сам своя отговор на базата на усвоените знания [по 5].

В държавните висши училища приемът и проверката на знания с тест все повече се утвържда-
ва. Такава е от години практиката в УниБИТ, където се кандидатства с различни тестове за отдел-
ните специалности. 

Тази ситуация в оценяването отговаря на съвременните изисквания за качество на образование-
то, за модернизиране на обучението и на новата информационна среда. [4, 123] 

Тестът е утвърден метод на оценяване в обучението, чиито безспорни предимства са голяма 
степен на обективност, валидност, надеждност, сравнимост. [1, 59–63]. Той е широко използван в 
много страни като инструментариум за диагностициране и оценяване в средното и висшето обра-



88

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

зование В България тестовата система навлиза през 70-те години на 20 век и се налага като важен ме-
тод в обучението през 90-те години. [3, 10–17] 

Оценяването по дисциплината „История на религиите“ става посредством нестандартизиран, 
заключителен, групов, нормативен тест, който има и диагностичен характер с оглед формирането 
на практически умения [1, 73–74, 83]. 

Цел на теста по „История на религиите“ е обективно и надеждно да се оценят изходните зна-
ния, свързани с историческата и богословска част на религиите. В теста студентите трябва да де-
монстрират умения за точност в отговорите, за правилно формулиране на понятия, за синтез и 
анализ на религиозна информация.

Задачи на теста по „История на религиите“: да се измерят ясно резултатите –придобитите 
религиозни знания; да съдържа такива въпроси, които са най-подходящи за анализ и оценка на усвоени-
те тематични умения от учебна програма; да се съставят възможно най-надеждни тестове и тех-
ните резултати да се интерпретират със съответната предпазливост, за да служат на справедли-
во и обективно оценяване.

Очаквани резултати от теста по „История на религиите“: очаква се студентите да демонс-
трират ясни и точни познания върху учебното съдържание; да са усвоили фактологичните и теоре-
тичните знания по богословие и история; да умеят да дефинират понятия; да могат да съставят 
кратки писмени текстове; да са придобили толерантно отношение към различните религии. 

Тестовете са разработени в 7 различни варианта с 27 въпроса. Групирани според типологията си, 
тестовите въпроси са закрити със структуриран отговор, полуоткрити със свободен отговор и от-
крити въпроси и подредени по степен на трудност и съобразно начина на своето оценяване. [1, 171].

Времето за решаване на теста е съобразено с неговата специфика и трудност и е с продължител-
ност 120 минути. 

Оценяването се извърши с точкуване и прилагане на универсална формула, обоснована и използ-
вана в контекста на обучението по история от Костадин  Паев [3, 23]. Въпросите от първата част 
от теста се точкуват от 0 до 5 т. по принципа верен / неверен отговор; от втората част – с 0, 5 
или 10 т. в зависимост от точността и пълнотата на отговора; а от третата част – с 0, 5, 10, 15 
или 20 т. съобразно изчерпателността и качеството на показания отговор. 

При провеждане на теста студентите се инструктират за времето на работата им за начини-
те на нанасяне на отговорите и скарата на оценяване [1, 173]. 

На теста се явиха 21 студента от редовно обучение и 37 от задочно обучение, разпределени по 
случаен признак на 7 групи.

Следейки традиционните характеристики на теста, резултатите от качествения анализ по-
казват следните резултати:

При задачите от първо ниво се забелязва, че студентите допускат едни и същи грешки, което 
показва, че имат еднакви пропуски в знанията си или действа системата с погрешното подсказва-
не или преписване. Най-добре са овладени знанията за християнството – броя на заповедите, тайн-
ствата, книгите в Библията. Студентите объркват хипотезите за възникване на религията, бу-
дизма не се дефинира като световна религия, не се знаят датите от историята на християнската 
църква и на Българската православна църква, Мохамед се определя като световен учител. Дават се 
грешни определенията за ключови понятия като сотирология, есхатология, синкретизъм, ерес, за-
вет, схизма, деноминация. 

При задачите от второ ниво вниманието е насочено към формирането на специфични умения – 
за обяснение на понятия и за синтез на догматични знания по религия. Лесни за студентите се оказ-
ват въпросите за християнството, отнасящи се до Библията, постите, молитвата, Символа на вя-
рата, подредбата на иконите в иконостаса и т.н. Не се знаят първоапостолите на християнската 
църква, имената на св. седмочисленици, кой е ближен, какво означава катехизис, Св. литургия, опре-
делението за религия и т.н. Забелязват се пропуски в конкретиката на понятия, свързани с исляма и 
будизма. Пропуски има относно мюсюлманския пост, какво представлява Корана, свещените градо-
ве в исляма, кой е Буда, какво е нирвана. Забелязва се, че понятия, свързани с абстрактни категории, и 
познанията на догмите на различните религии са по-трудни за осмисляне.

При задачите от трето ниво се наблюдават три ключови проблема: в каква степен студентите 
вече притежават компетенции за анализ, синтез и сравнение; имат ли формирано отношение на то-
лерантност към „другите“ религии; умеят ли да разсъждават есеистично.
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В третата част от теста се очаква студентите да отговарят подробно, а те дават анемични 
отговори с лош словоизказ, липсва гладка мисъл и добра разказна форма.

Отношението на толерантност към другите религии се проследява посредством въпросите за 
сравнение между различните деноминации, на което е акцентирано в лекциите и семинарните заня-
тия. Студентите най-добре познават православните догми и ритуали, могат да ги съпоставят по 
основни параметри с тези на исляма. Справят се с обясненията за исляма. Неконкретни, бедни и по-
някога с грешки са знанията на студентите за будизма. 

Последният въпрос в седемте теста е мисъл за разсъждение с религиозна насоченост. За жалост 
студентите не изпълняват поставената им задача, не желаят да разсъждават творчески, нямат 
есеистично мислене и отказват да вземат каквото и да било отношение по въпроса. 

Примерен тестови вариант:

ТЕСТ – 1
за проверка на знанията и уменията по учебната дисциплина 
„ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ“
име ………………………………………………………………………..Ф№………………..
дата ……………….

Подчертайте верния отговор:
1. Коя е първата монотеистична религия?
а/ Християнство; б/ Ислям; в/ Юдаизъм.
2. Анимистичната хипотеза за възникване на религията се свързва с:
а/ душата; б/ смъртта; в/ вярата.
3. Срядата като ден от седмицата е посветена на:
а/ св. животворящ Кръст Господен; б/ Христовите страдания и Кръст и на Иудиното предател-

ство, в/ св. Йоан Предтеча.
4. Духовенството при католиците е:
а/ целибатно – безбрачно; б/ консервативно; в/ бяло.
5. „Символът на вярата“ съдържа: 
а/ 12 члена; б/ 15 члена; в/ 3 члена.
6. Мохамед е:
а/ духовен учител; б/ пророк; в/ богочовек.
7. Катакомби е названието на: 
а/ есейските пещери; б/ първите мъченици; в/ раннохристиянски храмове.
8. Точният брой книги в протестантската Библията е:
а/ 27; б/ 77; в/ 66.
9. Тайнствата за православните са: 
а/ 3; б/ 7; в/ 12.
10. Будизмът е:
а/ откровена религия; б/ световна религия; в/ естествена религия.
Посочете:
1. Благородните истини в Будизма са ...
2. Частите на „Символа на вярата“ ...
3. Многодневните пости в Православната църква са ... на брои.
4. Библията се дели на ...
5. Името на планината, където Мойсей получава Божиите заповеди ...
6. Светата Литургия е ...
7. Езиците, на които е написан оригиналният текст на Библията са ...
8. Спрямо олтара на православната Църква, иконата на Иисус Христос се поставя ...
9. Тайнствата в православната църква са ...
10. Думата „евангелие“ означава ... и в Новия Завет са ... на брой.
Отговорете подробно:
1. Какъв е смисълът на християнския пост?
2. Кои са петте стълба на вярата в исляма?
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3. Сравнете догмите на исляма и християнството?
4. Какво представлява тайнството „Брак“?
5. Какво знаете за будизма?
6. Посочете по-известните хипотези за възникването на религията?
7. Коментирайте (в рамките на половин страница) мисълта: „Нашите молитви трябва да бъдат 

основно за благословия. Боговете знаят най-добре какво е добро за нас.“ (Сократ, V–IV в.пр. Хр, елин-
ски философ).

3. Заключения
Позитивни резултати от тестовото изпитване по „История на религиите“
 y Установява се формирано позитивно отношение на студентите към всички деноминации, за 

което несъмнено допринася учебната програма и нейните акценти, както и работата на те-
рен – посещение на различни религиозни центрове;

 y Педагогическият опит от изминалата академична година показва, че тестът е възможен, спо-
лучлив и модерен вариант за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на 
студентите;

 y За предимство на теста се счита това, че с 27 броя въпроси може да се обхване цялата изучена 
материя, при което се елиминира факторът случайност;

 y Тестовото изпитване има претенции да е максимално обективно при оценяването.
 y Добра методическа практика са теренните проучвания. Студентите с лекота възприемат 

новите знания. По време на теренната работа попълват работни листи и от анализа им ста-
ва ясно, че усвояват знанията много по-лесно.

Негативни резултати от тестовото изпитване по „История на религиите“
 y Студентите идват от средното образование без никакви знания по Религия;
 y Незадоволителните резултати, показани от студентите на теста, могат да бъдат обяснени 

с комплексността на теста, липсата на достатъчно часове за семинарни занятия и на учебно 
пособие по конкретната дисциплина; 

 y Студентите се явяват на изпита слабо подготвени, не четат литературните източници, 
разчитат на общата си култура в областта на религията, която е много ниска;

 y Ползват Интернет като основен източник на информация. Интерпретират наученото от 
там погрешно и го пресъздават непълно и неточно;

 y Правят опити за преписване с „царски пищов“ изработен от неизвестен колега, който „скалъп-
ва“ отговори, четейки хаотично в Интернет. Информацията в листите няма нищо общо с 
преподадената им по време на лекция или от написаното в учебната литература;

 y Често въпросите от теста се снимат с мобилни телефони, след което се подготвят еднакви 
лаконични отговори, които се препращат в общата поща на курса;

 y Еднаквите грешки в теста показват наизустяване на неверни данни;
 y Студентите остават с впечатление че всички отговори на теста могат да се намерят в Ин-

тернет и търсят алтернативни варианти за подготовка – да препишат с помощта на нови-
те информационни технологии;

Препоръки за отстраняване на негативните резултати:
 y По време на лекцията да се дава точна и конкретна информация за Интернет порталите с ре-

лигиозна насоченост;
 y Да бъде повишен контролът по време на изпита – без мобилни телефони и достъп до Интернет;
 y Необходими са повече теренни работи, защото студентите участват с интерес в извънауди-

торни форми на обучение и чрез тях усвояват новите знания с лекота;
 y В обучението да се включат още дидактични игри, които са добър стимул за учене с разбиране;
 y По време на семестъра да се правят чести текущи контролни тестове, подобни на финалния 

тест; 
 y Може да се елиминира есеистичният въпрос, защото липсата на отговори показва нежелание-

то на студентите да изказват личната си позиция по въпроси, свързани с религиите.
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ИГРАТА – СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ СПОРЕД 
СЪВРЕМЕННИТЕ ПАРАДИГМИ НА ПОСТМОДЕРНОТО МИСЛЕНЕ

GAME’S ESSENCE AND APPLICATION IN THE PEDAGOGICAL CONTEXT ACCORDING TO 
THE CONTEMPORARY PARADIGM OF THE POSTMODERN THINKING 
Svilen Hristov Markov
College Dobrich, Shumen University

Abstract: The main issue in the presentation is the analysis of the effective approaches to the education, its 
aims and tasks, optimum forms and methods that are developed on the basis of the contemporary paradigms of the 
postmodern thinking – holistic, synergetic and social constructuralism. On the basis of the changes in the social 
and didactic situation there is a conception about the aims and the tasks and their realization in the context of the 
game as an activity and technology of game interaction through specific means and conditions for realization in 
the pedagogical process in preschool age.

Keywords: game, interaction, situation, teamwork, group.

Социалният свят, в който човек се ражда и в който търси своите ориентири се преживява от 
него като здраво сплетена тъкан от социални отношения, от знакови и символни системи. Смисъ-
лът на всички тези елементи на социалния свят в цялото му разнообразие и при сложната му стра-
тификация, както и самият модел на неговата структура, просто се приемат на доверие от живее-
щите в него. „Човек се формира в „приет – на – доверие – свят“.[3] Психиката възниква в еволюцията 
и съществува за да направи възможен материалния живот на организма в сложна, предметно органи-
зирана среда и осъществява връзката между социалното наследство, като процес на включване в со-
циума, и социалната програма, като индивидуално пространство, като формиране на идентичност. 
Така социалната детерминация на индивидуалното развитие е изразено чрез психическото развитие, 
в което основно човекът се разглежда като обект на обществено въздействие и в една или друга фор-
ма става субект на тези въздействия в резултат на собствената си дейност. Следствие на това 
разбиране, взаимодействието със средата в различни събития и ситуации е адаптация но и усвоява-
не на знания /значения/ в резултат на активен социално комуникативен и културно опознаващ про-
цес на възпроизвеждане в човешкия интелект, на собствен опит и на обективната действителност 
и реалност. Като резултат, те се проектират в собствената практика, обособена и направлявана 
от социалната ситуация, а в познавателната дейност, чрез дейността, познаващия субект създава 
идеални образи на обекти в нагледно – чувствена /усещания, възприятия, представи/ и абстрактно – 
личностна форма /понятия и съждения/.

Образованието е израз на специфичната способност на възрастните да подреждат средата на 
децата така, че да оптимизират тяхното развитие според съществуващите норми и доминира-
щи парадигми. Приемането на „зоните на близкото развитие“[ 2. 262 с.] прави възможно разглеж-
дането на близката, релевантна среда, като водеща до развитие на преживяванията – основа, на 
която чрез идеалния свят да се организира обучението на децата – процесите на предаване и съз-
даване, като условие за нова социокултурна еволюция. Главно условие за процесите на усвояване е 
формиране на действията, образуващи действената основа на обучението, които чрез превръща-
нето им от външни във вътрешни действия, са в основата на процесите присвояване, изразяване, 
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създаване, опред метяване. Постиженията на историческото развитие на човешките способно-
сти са зададени в обективните явления на материалната и духовна култура, тоест, те не са непо-
средствено дадени на индивида а са основна негова задача за усвояване. За да овладее тези постиже-
ния, за да ги направи свои способности, „органи на своята индивидуалност“ човек трябва да влезе 
в отношения с явленията от заобикалящия го свят посредством други хора, в процес на общуване 
със тях, в който се осъществява обучение, чрез което той се научава на действия /познавателни 
или практически/, адекватни на въплатената в тях човешка дейност. Така действията се превръ-
щат в адекватни основни единици на собствената му дейност, регулирана и изразена в обществе-
но по естество и като психологически факт, човешко съзнание, в чиято основа лежи не естестве-
но – биологичната реакция а обществените отношения. Така образованието се превръща в осно-
вен способ, с помощта на които обществото постоянно обновява условията на своето собстве-
но съществуване. /Дюркем/

За да конструираме успешни стратегии за образование, е необходимо да познаваме контекста на 
общественото развитие. Вглеждането в социалните процеси е предизвикано от съвременните циви-
лизационни събития, обуславящи смяната на основната парадигмата на обществото в прехода от 
индустриална към информациона епоха в неговото развитие. Огромния потенциал на сътворените 
от нас оръдия и на новата действителност, поставят пред нас изискването да се научим да използ-
ваме техните безкрайни възможности до съвършенство, за да променяме средата и в интензивното 
взаимодействие с нея да променяме и себе си, конструирайки ново самосъзнание чрез нов тип социал-
ни взаимодействия.

Разбирането за социалните и формиращи функции на образованието определят необходимост-
та целевата система на предучилищното възпитание да се обвърже с универсалните характерис-
тики на човека като активно, творческо, социално същество, способно да възпроизвежда в себе си 
постиженията на човешката култура и сформираните в хода на историческия опит уникални чо-
вешки способности. Тази необходимост е продиктувана от съвременното взаимодействие с тех-
ническите оръдия, която води до промяна в сътворяването и преживяването на човешката иден-
тичност, въздейства на разума, тялото, съзнанието за себе си, като видоизменя фундаментални-
те процеси – мислене, познание, учене, и поставя акцента, използвайки ги като средства за произ-
водство и комуникация да се научим да живеем във виртуални светове, като развиваме нова соци-
ална и културна чувствителност, в която познанието се придобива чрез преживяване и опит през 
целия живот.

Известно е, че играта е основна и доминираща дейност в тази възраст. Променената социална 
и дидактическа ситуация поставят нови предизвикателства в полето на изследването и използва-
нето на игрите в педагогическия процес, необходимост от обосноваване на нови идеи, педагогически 
концепции, стратегии и системи от цели и подходи при реализиране, дефиниращи нови педагогиче-
ски решения, същностни интерпретации, определящи използването на играта в педагогически кон-
текст. Те са условие и дефиниция за системно изследване на играта, структурирано в основни на-
правления [1] и формулирането на адекватни на принципите на постмодерното мислене основания 
за същността и използването на играта, формулиране на ясни педагогически цели и обоснована позна-
вателна и формираща насоченост в основата на стратегии и подходи за конструиране на нови игро-
ви модели и технологии.

В научните направления за системно изследване на играта, безспорно актуално и водещо е целе-
полагащото направление на следните нива;

А – Концептуално ниво – съобразяване със съвременните потребности и тенденции в образова-
нието, определени от новата познавателна ситуация, и педагогическата им интерпретация като 
стратегии и принципи на използване на играта в определен образователен контекст, и като условие 
за оптимизиране на системата от цели, игрови модели и технологии.

ТЕНДЕНЦИИ И ВОДЕЩИ ПАРАДИГМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
– Интеграция и контестуализация на знанията – Като отговор на специализацията, дисципли-

нарността, анонимността на научното познание. Основно, тенденция за промяна на съдържание-
то и способите на организация на процеса на образование, адекватно на новите социокултурни ус-
ловия. Против фрагментарността на съдържанието, която следствие на тенденцията на прекалено 
вътрешно многообразие и дисциплинарност, доведе до, познание, парцелирано по образователни на-
правления и предмети, често без никаква връзка помежду си. Тенденция към многообразна и вариатив-
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на предметност, отчитаща състоянието на социокултурната среда но и потребността за самооп-
ределение на познаващия субект в конкретни ситуации на реално многообразие и взаимодействие с 
културата. Акцент на отчитането на индивидуалността и неповторимостта на всички субекти 
на образователния процес, който се вписват в културата не само чрез знанията но и чрез преживя-
ването на принадлежност към нея.

– Холистична парадигма – Интеграция на научните дисциплини на полето на полидисциплинар-
ните изследвания и определяща важността на способността за нелинейно и цялостно мислене. В об-
разованието основна цел е холистичното мислене – възможност за разбиране на глобалния контекст 
на опознаваното явление или процеса и формирането на умения за контекстуализирано познание. 
Познавателния акт се разгръща в ситуацията с определени типологични свойства, насочваща към 
взаимна детерминация на външното и вътрешното като негови условия. Основна теза е глобалното 
е причина и следствие на локалното действие, а чрез мисловния синтез, възможност за възприемане и 
разбиране на контекста като отношение на глобално, сложно, многомерно и единно.

– Трансдисциплинарност – Пренос на когнитивни схеми от една дисциплинарна област в друга 
в съвместни изследвания и цялостно познание. Основно, различни когнитивни схеми съобразно кул-
турни и социални условия, зададени чрез ситуациите и определящи контекста на нашето познание и 
насочващи към определена социална „екологизация“ и общност на „дисциплинарността“.Основа е ко-
лективното публично действие, но за образованието е важно не толкова културата на междулично-
стната комуникация, а способността за разбиране на нелинейните ефекти върху взаимодействия-
та в отделните области на познание, и поставяйки акцента на колективното творчество, но съче-
тано с отговорността за решенията в условията на креативна самоорганизация на субектите на 
познание.

– Синергетична парадигма – Централно и особено отношение към детерминизма, като концеп-
ция за неравновестната динамика или като теория за самоорганизацията като иманентна потен-
ция. Докато класическите науки се изграждат и развиват на отношението субект – обект, некла-
сическите науки въвеждат отношението наблюдавано – наблюдател, синергетиката го заменя с /
постнекласическото/ диалоговата епистемология „Аз – Другия“. Като признава, че то се формира, 
т.е., че тя е насочена към конструиране на диалога и създаване на интерпретации, с което съдейст-
ва за осъществяване преход от комуникативния разум към комуникативно – рефлексираната лич-
ност. Процеса на познанието се обяснява като движение към същността, истината, като смисъла 
е в диалога, а истината е основна ценност. Утвърждаването на комуникативният принцип в меж-
дуличностните взаимодействия е привнасяне на субективния компонент в знанията. Синерге-
тичното мислене е комуникативното мислене, но не е когиталното а рефлексията като фиксира-
не на съзнанието върху самия себе си. Познавателното движение е с основна цел, разкриване на вза-
имовръзката като основа на самоорганизацията на ниво битие с което синергетиката се утвърж-
дава като процес на установяване, взаимодействие и развитие. Синергетиката е учение за взаи-
модействието на ниво индивид, група, общество, като самоорганизация на сенсомоторна, перцеп-
тивна и ментална дейност на човека, като баланс на свобода и порядък, преход към ново „Аз“, ка-
то динамична структура и процес на изменение и създаване. Личностното развитие е в рамките 
на цялоста, и е основано на динамиката между случайност – детерминация – уравновесяване – са-
моорганизация. Чрез задаване на практическия модел на развитие на индивидуалността на чове-
ка, като сложна „открита“ система, модел, способен да прогнозира изход от сложни бифуркацион-
ни ситуации, създаващ условия за трениране на менталните психолого – комуникативни съвмес-
тимости в процеса на изработване на решения, и като мотивация за груповото публично дейст-
вие. Основа за това е личността, като цел, като разбиране за единство на свойствата – жизнено-
устоичивост, функционалност и адаптивност, преобразувани в личностни цели – предназначе-
ние, удовлетворяване, утвърждаване и достигане до хармония. С това синергетиката се дефини-
ра като мониторинг, системен интегратор, обясняващ и моделиращ връзката между системите 
в педагогическия процес с определена зависимост в аспектите на гарантиране на ефективно кре-
ативно мислене, свобода на избора и възможност за моделиране на решения и дейности, отговор-
ни към конкретни ситуации. Акцент на личността като субект на образованието, но не като ин-
терпретиращ, разкриващ смисъл и значения, зад повърхностното и буквалното, а вътрешния ду-
ховен свят на субекта, чрез преобразуване на „Аз“, за достигане до истината и смисъла, чрез опита 
и интерпретиращата дейност. Така дифинирана синергетиката за образованието е път на спира-
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ловидно издигане до границите на осъзнаване целостта на света; синергетиката в образованието – 
хоризонтално поле за междудисциплинарен диалог, поле за цялостност и единство на наука и кул-
тура; синергетика на образованието – единна методика за образование, формиране на личност и 
знания, имащо постнекласически характер, чрез диалог и саморефлексия към самоорганизация и уп-
равление на субектите на образователното пространство.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ И ПРИНЦИПИ
1 – Стратегия „Учене през целия живот“. Основава се на разбирането на новата познавателна 

ситуация, като процес а не като статична даденост, като част от глобалното, и като един от 
конституиращите аспекти на битието. Основен принцип е социалната рефлексия. Актуално-
то в настоящето е, че социалния опит, предаван в образователните институции, традиционно 
основан на стериотипите на линейното, екстензивно развитие на технологичната цивилизация 
влиза в конфликт с темповете на организация на новото информационно общество, конфликт 
между ръста на информацията и комуникативните връзки и като следствие от това, фрагмен-
тарност на възприятията за света, кризис в самоидентификацията на личността, междулич-
ностни конфликти и в отношенията между човека, природата, културата. Основен израз, в сег-
ментирано съзнание в различни области, но не толкова фрагментарност на знанията а в невъз-
можност в условията на зараждащото се постиндустриално и информационно общество, хо-
рата да реагират адекватно на динамиката на съвременните екологични, икономични, социални 
кризиси и на девалвацията на нравствените норми. Показателно в това отношение е, че в тър-
сенето на абстрактния, универсален интелект забравихме принципите на единство с околната 
среда, неосъзнаване на нашата мисия на съавтори в общата еволюция и едва сега разбираме недос-
татъците на дълго прокламирания антропоцентризъм. Всичко това води до отчуждение на чо-
века от природата и до все по–голяма дехуманизация на обществото. Ето защо, днес универсали-
зма на личността се състои не в обема на съхранената в паметта информация, не толкова в маси-
ва на оперативните знания от различни дисциплинарни области а в овладяването на система за 
ориентация в океана от информация, лични филтри за избор на ценностна информация и форми-
ране на умения за попълването Ӝ. Акцента е върху развитието на обща способност да се поста-
вят и решават проблеми и в усвояването на принципите на цялостност на знанията и придава-
нето им на смисъл. Възможност да се мисли глобално и успешно да се решават локални проблеми. 
Да не се стремим да знаем всичко, а да знаем как да се учим. Важно е не конкретното знание а пъ-
тя до него. Да се експериментира с мислене, опит и дейност в полето на собствената индивиду-
алност, като мотивация за развитие и самоутвърждаване на личността чрез учене през целия 
живот. Основен принцип е учене чрез правене. Целта е да се възприеме света не като статична 
реалност а като променяща се същност.[4] Основна цел, преобразуване на преживяното в знание 
и използването му в нашето собствено или колективно развитие. Отразява общото като идея, 
че когнитивното и морално развитие са следствие на осъзнаването на преживяването на света. 
С обучението се преодолява противоречието между преживяване и познание и акцента се поста-
вя на обединяващия ги процес на общуване в диалог. Варианти:

– Директна среща с явленията който да бъдат проучени, а не просто да се мисли за срещата с 
тях. Образование което се случва като пряко участие в събитията от живота. Обучение чрез пра-
вене /опит– дейност/. [5 ]

– „Да се учим от първичния си опит, …че се учим чрез сетивните преживявания“. Учене чрез пре-
живяване /емпирично – ситуация/.[6 ]

Две определения, два варианта, според нас, определящи два подхода на приложение от гледна точ-
ка на същността на педагогическото взаимодействие, приети като принципна основа за организа-
ция на процеса на структуриране на преживяванията, чрез единството на педагогическите ситуа-
ции и дейност, като средство и условие за реализиране технологичния модел на специфично игрово 
взаимодействие. 

2 – Стратегия „Ново мислене“. Нуждата от нов тип и култура на мислене, от развитие на ин-
телекта, чрез нова технология с акцент не толкова на организацията и преработката на знания а 
на тяхното пораждане. Важно е правилно да мислим, отколкото да знаем. Въображението е по–ва-
жно от знанието. /А. Айнщайн/ Основна характеристика е креативността – творческо констру-
иране в режим на самоорганизация на процеса на мислене и управляване на продуктивното въобра-
жение. /Кант/ Креативността – разнообразни знания, а първоначалната ментална последовател-
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ност с основа на сценарна креативност – близка до моделите на експеримента, в балансиране меж-
ду действително и възможно. Креативност – чрез решаване на конкретни проблеми /ситуации/ и 
търсене на нови възможности на действие и поведение. Мисленето – не толкова и само, като чис-
то психологически процес а преди всичко като културен фактор на организационно развитие. Ког-
нитивното не само в правилна логика, правила на индукция и дедукция в мисленето, но и аргумен-
тация, конструктивен диалог за раждане на нови значения и смисъл. Основно като резултат – чрез 
мисленето, трениране на ментална психолого–комуникативна съвместимост в процеса на изра-
ботване на решения с междудисциплинарен характер, като механизъм и основа на взаимодействие 
с другите.

3 – Стратегия „Аз“ и „Другите“. Новата познавателна ситуация води до промяна в процеса 
на развитие и формиране на индивидуалността, главно чрез акцента върху отношението „Аз“ и 
„Другите“. Структурирането на многообразните отношения между субектите на образовател-
ния процес е в образователното пространство – основано на процеса на трансфер на информация 
но реализирано чрез взаимодействието на възрастен – дете – среда, организирано съобразно прин-
ципите за интерсубективност, интеракция, и комуникативност, което поражда основателно въ-
проса кое е основното, вадещото, определящото в единния процес на преднамерено формиране на 
личността на детето. Възрастния – организация на средата, и като част от нея, чрез коопериране 
и диалогичност, чрез неструктурирани дейности, придружава детето в развитието на индиви-
дуалното му познание в процеса на взаимодействие с действителността. Детето със своето „Аз“ 
като многослоесто и многомерно образование, разтворено в изкуствено създадени педагогически 
ситуации, въплатено в различни зададени социални роли в и чрез сценарии за отношенията с дру-
гите, но в същото време имащо и ревностно пазено, свое жизнено пространство. Жизнено прос-
транство като поле за различни сили, детерминиращи тенденции и стремежи, и като място за ре-
ализация и баланс, синхронизация на жизнени цели и индивидуални възможности. „Аз“ като дина-
мична и самоорганизираща се структура, окултурена от налични исторически условия, предста-
вени в контекста на конкретни ситуации,запазващо вътрешна автономия и включено в социалния 
контекст чрез съвместната дейност с другите, с което е основа за динамично възпроизводство на 
себе си и средата в условията на самотранформацията и самоструктуриране а чрез саморефлекси-
ята е кристализация на познания, самопознание и самоутвърждаване. Средата – активна, носеща 
логиката,насочеността, зародиша на разнообразни форми на дейност, поведение, отношения меж-
ду субекти. Предлагаща ситуации – носители на сициалната роля, като връзката на детето със 
средата, определящи отношението към нея чрез преживяването, коопродуцираща и конструира-
ща мислене и познание.Така преживяването е единица за анализ на отношение на детето към среда-
та, а средата е условие за усвояване на особенната структурна единица на съзнанието – значени-
ето, и детерминира преход от преживяване, чрез мислене, в стратегия като единство на практи-
ка, поведение и съзнание, с единна основа – личностния смисъл. Така средата, чрез взаимодейсвието 
с нея и в нея, обеспечава единството и общността на субектите / принципа за динамичност/ но и 
формира тяхната идентичност.

4 – Ценностен подход. Познанието като приближаване до истината. Моделиране на обективна-
та истина, като смисъла се формира в диалога и се разкрива като ценност, но не на абстрактния су-
бект а на отговорната личност. Личностната позиция – не като субективизъм а като мотивира-
ност и убеждения, като основа на личностни ценности, като система на отношение към света, дру-
гите и себе си. Единството на истиност и ценност определят връзката на дейностния и ценност-
ния подход за личностното и хуманното развитие.

5 – Комуникативен подход. Конструктивния диалог като основа за пораждане на интерпрета-
ции и формиране на колективен разум с резултат комуникативно ориентирана личност. Основно 
взаимодействието чрез интеракцията и комуникацията в играта.

6 – Дейностен подход. Дейността като субективно преживяване, определяща развитието като 
познавателна степен и операционално равнище. Място за баланс на субективно и обективно, в осно-
вата на истина и ценност, като външно и вътрешно, като свобода и нормативност. Познанието 
като реално преобразуващо и проективно–конструктивна дейност – израз на дейностно–познава-
телно отношение към себе си, другите и средата. Главно собствена и самостоятелна, не като педа-
гогическо мероприятие, не като условие за реализация на зададени и упражнявани модели, схеми и спо-
соби, а като целенасочена активност на субекта да променя, да създава, като инструмент и процес 
на формиране и проява на лична идентичност.
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Б – Личностно ниво – Анализирано в контекста на 1 – отношението между първични условия на 
задаване на индивида /наследственост/, вторичните условия на образуване и формиране на субекта 
и личността /социална среда и придобити признаци и свойства/ и третичните условия – рефлекси-
ята /самоформиране/, и 2 – разглеждано като процес на самоорганизация чрез детерминация и урав-
новесяване на ниво битие и съзнание, като единство на свойства, превърнати в цели на индивидуал-
но развитие на определени нива:

– субект – чрез мислене в дейноста, моделирайки – опознава, усвоява, 
– личност – чрез мислене в дейност и поведение, чрез заместване – създава,
– рефлексия – чрез личностен смисъл в самопознание – утвърждава себе си.
Целта е комплекс от способности и свойства, като предпоставка за успешно реализиране на оп-

ределено поведение, като възможни пластове на действия в рамките на видове дейност. Поставя се 
особен акцент на специфично новия подход към образованието, изразен чрез преход от процес на по-
лучаване на знания към конструйране на значения, и на обучение за вземане на решения, при което се 
задава нова организация и съдържание на знанията във вид на умения, съединени и изградени чрез нова 
техника на мислене и обозначени като основополагащи и ключови личностни компетентности. Лич-
ностната и компетентностната парадигма като приемственост и етапност на образование и сте-
пен на развитие. Като единдство на социално и психологическо в аспекта на педагогическото и зада-
ващо неговото съдържание като психологически статуси на субектите и видове взаимодействия и 
неговата форма и структура като определени личностни и компетентностни компоненти, които 
чрез ситуацията, са представени в моделирането /методика/ и конструирането /технология/ на пе-
дагогическия процес.

Основен механизъм – предполага преобразуването на преживяването, чрез мисленето, определено 
и насочено чрез ситуацията, в значение и осъзнато като познание а чрез приложение и структурира-
не в собствената си игрова дейност, превърнато в личен опит, структурно и смислово включено в 
обхвата на индивидуалното съзнание като личностна и социална култура. Основното тук е изразе-
ното разбиране на стратегическите цели като единството на личностно /психологично, дейност-
но/ и компетентностно /съдържателно, социално/ формиране и развитие, определени като основни 
цели на образованието, реализирани чрез единна педагогическа технология на взаимодействие, в коя-
то основни средства, условия и форми са социалните /педагогически/ ситуации и видовете съвмест-
ни и самостоятелни дейности, определяща съвременния дизайн на образованието като цяло./ фиг. 1 /

В – Организационно – дейностно ниво.
Основен акцент на игровото взаимодействие, осигуряващо битие на компонентите на педагоги-

ческото явление и определящо дизайна на педагогическия процес като цяло.
Кога се появява възможността за взаимодействие като специфичен механизъм на проява на от-

ношение на детето с другите? Това се свързва с появата на опосредстващото звено /артефакти-
те – оръдията, знаците/ като причина, водеща до изменение на формата на психическото отра-
жение, изразено чрез опосредстваната представа, появата на въображението, самопознанието и 
необходимостта от съвместна дейност. Следствие на това става откриването на другия / след-
ствия/, в резултат на което човек става субект на своето познание и дейност. Това създава усло-
вия за преход и определят приоритета на социалното взаимодействие като форма на субект–су-
бективни отношения, в които детето се осъзнава като социален субект, тоест, субект в систе-
мата на човешките отношения, а чрез самопознанието и формирането на „Аз“, като изразител на 
вътрешна позиция, чрез вътрешна ерархия на мотиви а не конкретни преживявания, опосредства-
ни от образеца и смисъла на дейността и взаимоотношенията между хората и основани на осъзна-
тата потребност от връстника, като условие за създаване на „събитийна“ общност за конкрет-
на дейност. Става ясно, че взаимодействието е възможно с появата на играта като дейност, ко-
гато идеалното като външен образ, потребност, афект и цел, обобщено в социална представа се 
реализира като битие на външните предмети във фазата на установяване в дейността на субе-
кта, или, чрез появилото се съзнание, процес на възпроизвеждане на идеалния образ в целеполагаща-
та дейност на индивида.
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Фиг. 1. Цел, задачи и структура на педагогическата технология на взаимодействие в играта

От краткия анализ става ясно, че появата и осъществяването на игровото взаимодействие е 
следствие и резултат на психологически процеси и новообразования, изменящи формата на психоло-
гическото отражение и обслужващи логическия механизъм на преход от емпиричното /чувствено-
то/ към рационално познание. То е израз на достигнатото ниво на развитие, имащи значение на обек-
тивна детерминанта, носител на двойствена противоречивост, между променящите се физиоло-
гични и психологически възможности и съществуващите форми на взаимодействие с обкръжаващи-
те хора в конкретна форма на дейност.

Разбиране, преди всичко, като определен скок в психологическото развитие, изразено във включ-
ване, на ново равнище на: 

– Мисленето – като преобразуване на опита от емпиричното /чувствено – преживяване / в по-
знание, единство на единичното и общото по посока на същественото чрез обобщението, като про-
цес на превръщане на практическите способи в мисловни, и процес на преобразуване на действител-
ността вече в плана на мисленето и рефлексията – праксиологическа и интелектуална.

– Въображението – като възможност за пренос на свойства от един предмет на друг, като след-
ствие на депривацията – неудовлетворени потребности и афектни състояния и изразено чрез сим-
воличната функция на съзнанието. Като психологическа основа на създаването в различни сфери на 
дейност. Равнища на значимост, чрез творческа преработка на преживявания и комбиниране на нова 
действителност, съобразно потребности и желания. Така въображението е основно средство за съ-
ставяне на плана на игровите действие и неговото реализиране като процес на създаване на нова „со-
циална технология“ в игрова ситуация.

– Фантазията – като субективна ценност, като начин на мислене и изразяване на отношение, ка-
то коректив на неудовлетворяващата действителност. Като процес, а не като диалог или монолог 
с предмети – заместители, на преход от чисто субективна форма на мислене, изключително за себе 
си, чрез обявяването и съгласуването с другите, превръщане във възможност за моделиране, промя-
на и преструктуриране на социалните ситуации в игрови, като индивидуален и групов, нов образ на 
действителността.

Всичко това обуславя и променя преди всичко характера на взаимодействието, с което се обога-
тява и развива играта и води до дефинирането и като доминанта в развитието и използването и 
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като педагогическо условие, с което управляваме и реализираме развитието на съзнанието като ос-
новна цел. Процес при който субекта се разглежда най–вече като етапно образование и като преход и 
оптимизиране на социално и психическо взаимодействие /причина /– за нов етап и ниво на развитие 
/следствие/, постигано чрез преднамереното педагогическо взаимодействие. Така игровото взаимо-
действие е резултат и средство за психическо развитие, съзнание и личност, но обусловено и опо-
средствано от възпитание и обучение и от усвояването и развитието на играта като дейност. Раз-
глеждането на взаимодействието като – отношение на процес и резултат, същностно и процесуал-
но обусловено / фактори/, отношение като обект на въздействие и субект на саморазвитие, един-
ство или диференциация на психологични и социологични променливи като изисквания и норматив-
ност, но и като определено условия при осъществяването на процеса на развитие.

Определено чрез условия на зависимост – от влиянието /социалното и културното/, информа-
цията и обслужван, придружаван и управляван процес, като елемент и частно социален, но дифини-
ран и осъществяван като специфично педагогически /образование/.

Безспорно значение имат: формирането – мотиви, психологическа структура и смисъл – пре-
дметност и макроструктура, и съзряването – организационно и функционално, операционалност и 
координация – преди всичко в упражняване, но акцента е върху УСВОЯВАНЕТО – проектирано и пред-
намерено усвояване на целесъобразни способи на дейност, които се отлагат в съзнанието и негови-
те опредметени форми като идеални схеми на дейност, като средство за превръщането на общите / 
групови и родови/ и абстрактни универсално – творчески възможности на човека в конкретно – ин-
дивидуални, и трансформирани в съзнанието не пряко а чрез усвояваните видовете човешката дей-
ност. По тази причина, практическата дейност, като принцип, имплантира обективните закони на 
природата в факти на съзнанието, но е и следствие, формирано по пътя на преобразуването на при-
родните закони в съдържание на човешкото знание, се определя технологията на дейността, като 
съвременна, водеща цел и съдържание на усвояването. 

Усвояване реализирано в три сфери на формиране: дейност, общуване и самосъзнание със своя спе-
цифика, развиващ ефект и значение за познанието, мисленето и личностното формиране и компе-
тентност. Проявено в две форми – опосредстване и моделиране, определящи, основната характе-
ристика на усвояването, като процес, осъществяван в съвместния живот на детето с възрастни-
те, в общуването с тях и под тяхното ръководство и в съвместната дейност с другите деца. Ус-
вояване, но не усвояване на схема и модел на дейност, а усвояване на механизма на опосредстването 
в последователна зависимост и обусловеност на познание и общуване в типове мислене чрез видове 
дейност. 

Основен тезис е формирането на мисленето чрез развитието на уменията или способността за 
активно – действено и проективно – конструиране на процеса на дейността, като опосредстване 
и преобразуване,моделиране и заместване, и като израз на познавателно отношение на субекта към 
действителността 

В играта основни процеси са: 1 – моделиране, способ с основно съдържание социалните отношения 
между възрастните, тоест, моделиране на условия и мисловни модели в специфични игрови условия. 

2 – Опосредстване – процес на опредметяване и разпредметяване като специфична черта на чо-
вешкото познание в цялост, но не като универсалност на формата на приложение, а даваща възмож-
ност за самостоятелно намиране на нови негови форми на приложение. 

Основен тезис за технологията на формиране е решаването на игрови задачи чрез използване на 
външни /усвоени/ средства, но реализирано по пътя на самостоятелно откриване на принципа и ва-
рианта на приложение.

В играта този процес, организиран съобразно принципа за двойната стимулация може да се пред-
стави като стимул – обект е социалната роля, а стимул – средство е игровото действие. 

Основно средство за взаимодействието е Ситуацията, като насочваща и мотивираща към реал-
на дейност и система на отношения на възрастните. Като социална ситуация, имаща стимулира-
ща роля: – игрова ситуация, като средство за насочване и разгръщане на ролевите взаимодействия ; – 
въображаема ситуация и от поведението и реакциите на другите участници в играта, реализиращи 
проектираното съвместното действие и замисъл. Социалната ситуация е даденост, педагогическа-
та ситуация е изкуствено създадена, въображаемата ситуация е породена от игровото действие и е 
лична а чрез взаимодействието трябва да я направим споделена, игровата ситуация е обща, обобще-
на, и е резултат на преобразуване и конструиране на социалната в полето на мисленето и фантази-
ята, чрез обобщение, моделиране и заместване.
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Условия за игровото взаимодействие.
– Играта като съвместна дейност. Основното е взаимодействието като форма на организация 

и реализация на възникнали отношения в контекста на дейността. Основния критерий, по които 
се определят същностните психологически характеристики и особености на съвместната дейност-
та е нейният предмет, обща цел а основно значение имат общото решение, планирането и реализа-
цията, обмяна на общи действия и съгласуваност. В съвместната дейност отношенията са „зададе-
ни“ чрез взаимодействието, като характерни за определена реална социална дейност, при дадени кон-
кретни условия /ситуация/. Основно, действието в групата е израз на нивото на развитие и систе-
ма на социални отношения в нея. 

– Групата – като психологическа реалност. Осъществявана чрез съвместната дейност, като 
идентификация на индивидите и имаща особено място в социално–познавателната система на раз-
бирането, което всеки човек има за себе си и другите. Тя не е формална, индивидуална или колективи-
стична организационна форма а главно общност, в моментната „ситуация на взаимодействието“, в 
която дейността на субекта се разгръща и реализира на базата на нейната индивидуална и споделе-
на интерпретация. Интерпретирайки ситуацията, чрез идентификацията, оценката и вземане на 
общо решение, индивида едновременно е обект на ситуацията /традиционна интеракция – външна/, 
но и субект по отношение на себе си и взаимодействието си с околните, както и по отношение на 
„организацията“ /култура, собствената си дейност, социална система, роли и др./, представляваща 
само рамката на поведението, но породена от ситуацията в която най–важния елемент си остават 
другите действащи единици. Групата като условие за активност и развитие на конкретната фор-
ма на изява /вид игра/ чрез промяната на типа взаимодействия с другите /интеракциите/, осъщест-
вени във включените в нея ситуации и изразено в усвояването на компонентите на социалната ор-
ганизация /култура, морал/ като усвояване на универсални, генерализирани социални нагласи към пов-
тарящи се ситуации на съществуването.

Основна цел на взаимодействието е развитие и конструиране на мислене, приложено в дейност-
та като форма и ниво на конвергенция на познание и отношение. По този начин играта се разби-
ра, като съвкупност, обединение на осмислени действия, обединени от мотивите, израз на многоо-
бразни преживявания но и преди всичко, определено отношение към значимите за детето страни на 
действителността. 

Технология на взаимодействието
1 – изработеното и прието съвместно знаково обозначаване на смисъла на сюжетното събитие /

социалния аспект/, като отношение на субекти към част от действителността но и като условие 
и възможност за комуникация /психологически аспект/.

2 – чрез ситуацията се стимулира процес, в който в началото, целта на взаимодействието е 
представена като съдържание от значения, задавани и формирани чрез социалната роля, като специ-
фична форма на социална дейност и като основно средство за мотивация и връзка на участниците с 
действителността. Чрез своята значимост и привлекателност / приет като значим друг/, социал-
ната роля насочва към съдържанието на Ситуацията: 1 – като пространство на разгръщане и реду-
циране на социални роли, но не само като субект – субективност а като отношения на обекти, про-
цеси, тоест, отношения на специфични действия и операции в конкретна среда и целева определе-
ност, задаващи проблем за решаване; 2 – като средство за конкретизиране на целта в определени ус-
ловия и като носител на задачата, тоест, форма на конкретика, на съдържателна и практическа ха-
рактеристика, включваща обхвата и характера на операциите /конкретни знания/ ; 3 – насочва към 
условията /психологически компоненти, процес, средства, етапи, технология/, представени и прие-
мани от субекта като обект за усвояване ; 4 – определена дейност. 

3 – Така взаимодействието не е общуване или само комуникация, а процес на сътворяване и съот-
насяне към другите, на известна деперсонализация. Иизграждане на „събитийна“ общност, пречупе-
но през подготовката и реализацията на съвместното решение, като повода е конкретната игрова 
ситуация, мотива е дефинирания съвместно проблем, стимула е приетата игрова задача, целта – ре-
шение чрез реализация на сюжета, а израза – съвместната игра. 

4 – Взаимодействието включва и се осъществява като последователност от игрови взаимоотно-
шения, основани на социални представи и еманация на мисловни модели или схеми, следствие на превръ-
щането на играта в активно – действен и проективно – конструктивен познавателен процес. 

5 – Взаимодействието като форма на реално и ролево разпределение, като израз на оценъчното 
отношение но и като форма на индивидуални действия и поведение, израз на метакомуникация и 
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средство за метапознание. 
Чрез взаимодействието, основано на единството на игровите задачи, чрез посочените ситуа-

ции, чрез социалната и игрова роля и проектирано и конструйрано игрово действие, играта започ-
ва да отразява смисловия план, а не предметния план на човешките отношения.Тя става средство за 
обективиране на личностния смисъл и условие за личността рефлексия, чрез изразяване разбирането 
на самото разбиране, собственото и чуждото, като метапознание. Така играта става първа школа 
за морал, но не в представите а за морал в действие.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ СТУДЕНТИТЕ В 
ТЯХНАТА ПОДГОТОВКА КАТО БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

THE PEDAGOGICAL PRACTICE AS A CHALLENGE TO THE STUDENTS IN THEIR 
TRAINING FOR TEACHERS
Petranka Todorova Ruseva
College Dobrich, Shumen University

Abstract: The paper views some issues connected with the students’ training for their pedagogical practice in 
English. It considers the problems that they expect to come across during their first experiences as teachers com-
pared to the real course of the events while practicing at school. The students’ opinions collected from the ques-
tionnaires and the discussions during the seminars are summarized and included in this article together with the 
conclusions drawn. Some issues of greatest importance according to different authors in the field of methodology 
are pointed out. They concern the most common difficult situations and problems that are probable to arise dur-
ing the work of the student teachers.

Keywords: pedagogical practice, students, English language, student teachers.

Текущата педагогическа практика заедно с преддипломната слагат началото на преподавател-
ската дейност на студентите-бъдещи учители и бележат старта на тяхното професионално раз-
витие. Първите впечатления и преживявания са от особена важност за изграждането на преподава-
теля и това прави задачата за подготовката на тези студенти изключително отговорна. За да се 
избегнат негативни емоции и провали, е необходимо бъдещите учители да бъдат запознати с реал-
ната ситуация в училище, да направят своите лични преценки, да им бъдат предоставени различни 
компетентни мнения относно проблемни ситуациии, да овладеят знания и да придобият умения за 
разрешаване на трудностите, които евентуално биха възникнали по време на работа.

В настоящия доклад вниманието е насочено към специалност „Начална училищна педагогика и 
чужд език“ (НУПЧЕ) и в по-малка степен към специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ 
(ПУПЧЕ). Изследването касае конкретно подготовката на колежаните за преподаване английски 
език. Наблюденията по време на дискусиите и обобщенията на oтговорите на анкетните въпроси 
отразяват резултатите от работата, свързана с тази подготовка, по време на летния семестър на 
учебната 2011/2012 година на посочените специалности.
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Проучването на предварителните очаквания на бъдещите учители относно проблемите, които 
биха могли да възникнат по време на практиката, е от значение за тяхното преодоляване, както и за 
по-нататъшния успех в работата. По тази причина на студентите от двете специалности бе за-
даден следният въпрос: Какви проблеми предполагате, че можете да срещнете по време на педагогиче-
ската практика? Спецификата на работата в детската градина и началното училище обяснява раз-
личията в отговорите и напълно оправдава разликите в получените резултати на двете групи. Об-
общенията на отговорите са изразени в следната диаграма:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Видове проблеми

резултати в ПУПЧЕ
резултати в НУПЧЕ

Фигура 1. Сравнение между отговорите на ПУПЧЕ и НУПЧЕ.

Мненията на студентите са групирани в 13 предположения, както следва:
1 – проблеми с дисциплината
2 – липса на активност
3 – липса на интерес
4 – различно ниво на знания (на децата/учениците)
5 – индивидуалността на децата
6 – сблъсък на интереси между децата
7 – инцидент с децата
8 – проблем с възприемането на поднесения материал
9 – притеснения на учителя
10 – проблем с родителите
11 – времето
12 – критериите за оценяване
13 – комуникацията с учениците
Видимо най-високи стойности е получил отговор 9 не само за студентите от специалност ПУ-

ПЧЕ, но и за тези от НУПЧЕ. Притесненията на бъдещите учители са от различен характер, като 
за студентите от ПУПЧЕ те варират от такива с чисто емоционален характер, свързани с вълне-
нията от контакта с децата и новата роля, в която предстои да влязат, до недостатъчна сигур-
ност в собствените знания, както и неувереност в уменията да адаптират новата информация на 
достъпно за децата ниво. Студентите от НУПЧЕ имат сходни опасения, които се изразяват най-
вече в съмнения дали ще се справят достатъчно добре при подготовката на урока и организацията 
на класа. Точно както бъдещите учители в детската градина, така и тези, които се подготвят за ра-
бота в началното училище, не са напълно убедени, че ще съумеят да обяснят учебния материал, та-
ка че да бъдат разбрани, и не на последно място – че ще бъдат достатъчно креативни и съобразител-
ни, за да реагират бързо и адекватно по време на работа в час.

Прави впечатление, че при студентите от специалност ПУПЧЕ второ място заема вероят-
ността да има проблем с дисциплината, докато за обучаемите от другата специалност този про-
блем е едва на четвърто място. Бъдещите учители в детската градина са запознати с възрастови-
те особености на децата и с факта, че вниманието им може да бъде задържано върху определена дей-
ност за по-кратко време. Това води до притеснения относно умелото ангажиране на децата в пред-
видената от учителя посока и успеха му в опита да елиминира разсеяността.

Вариант 8 – проблем с възприемането на поднесения материал, се оказва еднакво обезпокоителен 
въпрос и за двете групи студенти, което вероятно се дължи на липсата на опит, откъдето идва и 
несигурността за крайния положителен резултат от работата.

Докато отговор 5 – индивидуалността на децата, навежда към тревожни асоциации студенти-
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те от ПУПЧЕ, 4 – различно ниво на знания, е този, който е с голяма тежест в сравнение с 5 за сту-
дентите от НУПЧЕ. 

Съвсем естествено е еднаквото безпокойство при студентите и от двете специалности за ва-
риант 2 – липса на активност, 3 – липса на интерес и 11 – времето. 

Порасналите деца са с по-голямо чувство за отговорност и с вече изградени навици за дисципли-
нирано поведение. А изостреното им чувство за справедливост би могло да доведе до оспорване на 
получената оценка. Тези доводи дават логично обяснение за разликите в отговор 6 – сбълъсък на ин-
тереси между децата, и 7 – инцидент с децата, които притесняват значително повече бъдещите 
учители в детската градина в степен, каквато и отговор 12 – критериите за оценяване, и 13 – кому-
никацията с учениците, безпокоят студентите от специалност НУПЧЕ.

0
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8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Видове проблеми

общо за ПУПЧЕ и НУПЧЕ

Фигура 2. Общо отговорите на двете специалности за всяка от посочените вероятности

Фиг. 2 показва, че студентите от двете специалности имат най-големи опасения относно собст-
веното си притеснение под различна форма (отговор 9). На второ място общо безпокойство буди 
възможността да възникнат проблеми с възприемането на новия материал от страна на децата/уче-
ниците (отговор 8). Със същата стойност са изразени и опасенията по отношение на дисциплина-
та (отговор 1).

След провеждането на дискусии по изброените теми идва моментът за прилагане на наученото 
и равносметка от първите опити за преподаване. Фиг. 3 представя нагледно резулататите от об-
съжданията на изнесените уроци в началното училище от студентите от специалност НУПЧЕ.

Резултатити от обсъждането на уроците

положителни 
коментари, 1, 

65%

допуснати грешки, 2, 
35%

1

2

Фигура 3. Резултати от обсъждането на уроците

Въпреки немалката критичност към представянето на колегите, както и към своето собствено 
изнасяне на уроците по време на педагогическата практика, прави впечатление, че процентът на по-
ложителните коментари относно работата е голям. Реалистичните преценки за протичането на 
практиката отбелязват добре структурираните уроци с интересни материали и включени забав-
ни дейности, даването на равностойни шансове за участие на всички ученици; добра преценка за вре-
мето, с което разполагат; креативност на студентите в ролята на учителя; използвани умения за 
предизвикване на интерес у учениците и активност от тяхна страна. 

Реално допуснатите грешки са свързани донякъде с опасенията, които студентите са имали 
преди започването на практиките. Таблица 1 показва известни разминавания между очакваното и 
действителното по време на практиката при студентите от специалност НУПЧЕ.
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Таблица 1. Сравнение на очакваните проблеми и действително срещнатите 

вид проблем за специалност НУПЧЕ очаквания в % реално  в %
дисциплина 25% 18%
липса на активност 25% 18%
липса на интерес 25% 0%
различното ниво на знания 50% 0%
проблем с възприемането на поднесения материал 50% 18%
притеснения на учителя 50% 0%
времето 25% 9%
критериите за оценяване 25% 0%
комуникацията с учениците 25% 18%
недобро произношение 0% 45%
пропуски в хода на урока/яснота 0% 9%
недобър подход към дошаната работа/ непроверена 0% 27%

Предварителната подготовка преди започване на практиката е допринесла за ниския процент на 
действително срещнатите трудности. Това може да се приеме като положителен резултат от ра-
ботата в семинарите, където студентите са обсъждали възможните проблеми и са натрупали зна-
ния как да се справят с тях. Водещи сред данните във втората графа се оказват не притеснението 
на учителя, проблемът с възприемането на поднесения учебен материал или различното ниво на зна-
ния на учениците, които заемат челно място в първата графа, а пропуските, които студентите 
не са подозирали, че могат да допуснат, затова изобщо не фигурират в изброените предположения. 
Новопоявилите се грешки са свързани със задаването на домашна работа, нейната проверката и под-
ходящото отношение към задачата, с ясно планиране на хода на урока и демонстрираните езикови 
умения на учителя. Посочените недостатъци не са толкова обезпокоителни поради това, че в своя-
та същност те са по-скоро белег за твърде висока (само)критичност, отколкото реални опасности 
за успешното реализиране на уроците. В този смисъл би било естествено да пренебрегнем това ка-
то проблем от значителна важност, обяснявайки факта с вълнението от първите опити и стреме-
жа към перфектно изпълнение на ролята.

След проведената практика студентите са много по-добре запознати със ситуацията в учили-
ще и в последвалите дискусии оцениха като съществени за подготовката на бъдещите учители след-
ните въпроси:

Как ще постъпите, ако:
1. планирате дейност с работа по двойки, но един ученик отсъства и/или имате нечетен брой де-

ца в клас?
2. един от учениците пристигне много късно в клас и е изпуснал важна част от урока?
3. имате ученик, който казва: „Урокът е скучен“?
4. възникне проблем с техниката, необходима за планирана задача?
5. имате доминиращ ученик, който не дава възможност за изява на никой друг в час?
6. сте си забравили плана на урока/материалите/учебника вкъщи?
7. учениците ви зададат въпрос, на който не можете да отговорите?
8. някой ученик винаги изпълнява задачите в клас по-бързо от останалите?
9. задачата, която сте поставили, се окаже трудна за учениците ви?
10. класът ви се състои от ученици на много различно ниво по отношение на знанията си по 

предмета?
11. планът на урока се изчерпи и вие приключите много рано или времето свърши, а вие имате 

още много планирани задачи?
12. имате двама ученика в клас, които очевидно не се харесват никак?
13. дадете задача, за която ви кажат, че е вече правена с друг учител, или ако сте обяснили прави-

лото, но някой усъмнил се оспори с реплики от рода на „моят учител каза, че…“?
14. учениците постоянно използват речника в час?
15. някой/и от учениците ползва/т мобилния си телефон в час?
Запознаването на студентите с идеите на различни автори (като [1], [2], [3] и [4]) относно про-

блемните ситуаци и свободното изразяване на собствното мнение по време на дискусиите в рамки-
те на семинарите, доближават студентите до изграждане на обективна преценка за реалността и 
способстват за изграждане на подходящо разбиране по въпросите. Това не само дава възможност за 
обогатяване на личността, но и би спестило време за адекватна реакция на бъдещите учители при 
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внезапно възникнала трудна ситуация. Такава подготовката изгражда увереност за справяне с нео-
чакваното и увеличава ентусиазма за работа, както и шансовете за още по-голям успех в нея. 

*Докладът е по проект РД - 05-236 от 14.03.2012 г.
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Abstract. The present work describes the results of a study designed to examine how the process of accumulation 
of knowledge and development of environmental thinking in the high school influences the opinion of the students 
on the benefits and risks of drugs. The attitude of the high school students about the risk of drugs is changed slight-drugs. The attitude of the high school students about the risk of drugs is changed slight-. The attitude of the high school students about the risk of drugs is changed slight- The attitude of the high school students about the risk of drugs is changed slight- of the high school students about the risk of drugs is changed slight-the high school students about the risk of drugs is changed slight-high school students about the risk of drugs is changed slight-drugs is changed slight- is changed slight-is changed slight- changed slight-changed slight- slight-slight-
ly towards downgrading. Their opinion about the benefits of drugs is changed slightly towards upgrading during 
the educational process in the high school. The study reveals a prevailing public fear of negative consequences of 
drugs to benefit from it. Indexes of the risk and benefit of drugs are proposed. If the ratio between the risk and 
benefit indexes is used as measure of the public fear, the public fear of drug addiction is two times more than this 
one of alcohol addiction.

Keywords: High school, drugs, social attitude, risk, benefit

Увод
Употребата на наркотици засяга в една или друга степен значителна част от обществото, т.е. 

това е своеобразен екологичен проблем на човешката популация.
В настоящата работа са описани резултатите от изследване, целящо да проследи как се проме-

ня преценката на учениците за ползата и риска от употребата на наркотици през средния курс на 
обучение, през който протича и процес на натрупване на знания, влияещ върху формирането на мне-
ние по проблема. 

Материал и методи
За да се проследи развитието на ученическата преценка за ползата и риска от употребата на нар-

котици, беше проведена анкета през учебната 2009/10 г., обхващаща едновременно три групи учени-
ци: на входа на средния курс на обучение – 7-ми клас, в средата му – 9-ти клас и в края – 12-ти клас. Ос-
вен това за да се проследи ефекта от обучението в средния курс върху общественото мнение по про-
блема, бяха анкетирани и две групи лица преминали през средния курс на обучение – студенти-меди-
ци 1-ви курс и граждани със средно образование.

Всички ученически групи бяха от едно училище – СОУ „Св. П. Евтимий“, Пловдив, студентската 
група беше от Медицински университет, Пловдив. Ученическите и студентските групи бяха анке-
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тирани по време на занятия, анкетираните граждани бяха случайно подбрани на места в Пловдив, къ-
дето гражданите имат достатъчно свободно време – градинки, гара, автогара и пр.

Всички групи бяха с обем 48 анкетирани. Групата от 12-ти клас беше анкетирана два пъти – в на-
чалото и края на учебната година, т.е. бяха проведени 6 анкети – 4 в рамките на средния курс и две 
след завършването му.

Структурата на анкетата е показана в табл.1. Въз основа на отговорите бяха изчислени и два 
индекса – индекс на ползата, съответно индекс на риска, като броят на отговорите в групата за вся-
ко от петте нива от „пренебрежим (пренебрежима) до „много голям (много голяма)“ (поотделно за 
риска и за ползата) бяха умножени по съответен коефициент на тежест – 1, 2, 3, 4 и 5, и произведе-
нията бяха сумирани.

 Беше изчислено и отношението риск-полза между средния индекс на риска и средния индекс на 
ползата за групите анкетирани, което при стойности над единица показва порядъка на обществе-
ното неодобрение и страх и дава възможност за сравнение на конкретния фактор – употребата на 
наркотици с обществената оценка за други екологични фактори с двойствено въздействие върху чо-
вешката популация, като тютюнопушенето, алкохолната зависимост, замърсяващите околната 
среда производства и пр.

Таблица 1. Анкета за оценка на представите
за ползата и риска от употребата на наркотици.

Оценете риска от употребата на 
наркотици

Много 
голям

Голям Умерен Малък Пренебрежим

Оценете ползата от употребата 
на наркотици

Много 
голяма

Голяма Умерена Малка Пренебрежима

Резултати и обсъждане
В табл. 2 са дадени отговорите на 6-те групи по отношение на степента на риска. Графично те 

са показани на фиг. 1.

Таблица 2. Разпределение на броя отговори на анкетираните за риска
от употребата на наркотици.
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Ученици 7 клас 45 3 0 0 0 237

Ученици 9 клас 44 1 3 0 0 233

Ученици 12 клас в началото на годината 42 6 0 0 0 234

Ученици 12 клас в края на годината 38 10 0 0 0 230

Студенти-медици 30 14 4 0 0 218

Граждани 33 13 2 0 0 223

От табл. 2 и фиг. 1 се вижда, че от учениците най-боязливи по отношение на употребата на 
наркотици се оказаха седмокласниците, чиито отговори с „много голям риск“ са най-много – 45 и 
категорични – няма посочили нива на риска „умерен“, „малък“ и „пренебрежим“. Липсата на склон-
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ни да омаловажават риска анкетирани показва от една страна императивно наложено от родите-
лите и училището надценяване на риска и от друга, липсата на досег до наркотиците на ученици-
те на тази възраст въпреки, че това е и възрастта на първите експерименти с дрогата. Гимнази-
алният курс е време на попълване на липсващите знания за въздействието на употребата на нар-
котици върху здравето – въпреки, че броят на отговорите „много голям риск“ остава максимален 
през целия среден курс, категоричността на отговорите намалява монотонно през курса на обу-
чение. Отговорите на учениците през средния курс остават на нива „много голям“ и „голям“ риск, 
което говори за малък процент привърженици на дрогата сред учениците през целия среден курс на 
обучение.

Изненадващо най-толерантни по отношение на риска от употребата на наркотични вещества 
бяха студентите-медици. Може би те отдават по-голяма тежест на ползата от тях, особено на 
приложението им като упойващи вещества при операции, терминално болни, лечение на зависимо-
сти и пр. Гражданите в общи линии са близки в отговорите си за риска до тези на студентите-ме-
дици.

Фигура 1. Разпределение на отговорите на 6-те анкетирани групи по отношение
на риска от употреба на наркотици.

В табл. 3 са дадени отговорите на 6-те групи по отношение на степента на ползата от употре-
бата на наркотици. Графично те са показани на фиг. 2. За всички анкетирани групи максимумът в 
разпределението на отговорите е за ниво „пренебрежима“ полза. Групите на учениците от начало-
то на средния курс – 7-ми и 9-ти клас са категорични – по 48 отговора за ниво „пренебрежима“ полза. 
Образователният процес повлиява слабо в положителна посока представите на учениците за полза-
та от употребата на наркотици – в края на средния курс на обучение броят на отговорите за ни-
во „пренебрежима“ полза намаляват за сметка на ниво „малка“ полза. Мнението на студентите-ме-
дици е близко до това на дванадесетокласниците, а това на гражданите е с най-голям дял отговори 
за ниво „малка“ полза.

На фиг. 3 и фиг. 4 индексите на риска и ползата от десните колони на табл. 2 и табл. 3 за всич-
ки групи са показани графично. Те са индикатори за изменението на ученическото мнение относ-
но употребата на наркотични вещества, повлияно в частност и от образователния процес в учи-
лище.

В рамките на курса на обучение индексът на риска постепенно намалява от 237 за седмокласници-
те в началото на средния курс до 230 за дванадесетокласниците. Парадоксално най-нисък – 218, е ин-
дексът на риска за групата на студентите-медици. Те са и групата, склонна в най-голяма степен да 
омаловажава риска от тютюнопушенето. Индексът на риска за групата на гражданите е малко по-
висок, но по-нисък от този на дванадесетокласниците. 
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Таблица 3. Разпределение на броя отговори на анетираните за ползата
от употребата на наркотици.
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Ученици 7 клас 0 0 0 0 48 48

Ученици 9 клас 0 0 0 0 48 48

Ученици 12 клас в началото на годината 0 0 1 4 43 54

Ученици 12 клас в края на годината 0 0 0 8 40 56

Студенти-медици 0 0 3 5 40 59

Граждани 0 0 0 14 34 62

Фигура 2. Разпределение на отговорите на 6-те анкетирани групи
по отношение на ползата от употребата на наркотици.

Индексът на ползата от употребата на наркотици нараства в рамките на обучението в средния 
курс от 48 до 56. Най-висок е за гражданите – 62.

Фиг. 3 показва, че измененията в представите на учениците относно ползата от употребата на 
наркотици нараства през средния курс между 9-ти и 12-ти клас. Тя продължава да расте и за групи-
те след средното училище – на студентите-медици и на гражданите. Най-бърза е промяната в мне-
нието на дванадесетокласниците, за които измененията в мнението сменят посоката си – рискът 
им изглежда все по-малък, а ползата – увеличаваща се.



108

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Фигура 3. Детайлна картина на изменението на индексите на ползата и риска за всички групи.

Фигура 4. Индекси на ползата и риска за всички групи.

Изводи
В рамките на средното училище представите на учениците за употребата на наркотици се из-

менят в посока към по-ниски нива на риска, но усещането за по-голям риск в сравнение с възможната 
полза остава. Отношението риск-полза за гражданите е 3,6, (фиг. 4) което показва преобладаващ об-
ществен страх от негативните последствия от употребата на наркотици пред ползата от тях. 
За сравнение това отношение за тютюнопушенето е оценено от гражданите на 2,5, а за употреба-
та на алкохол – на 1,8. Т.е. ако отношението риск-полза се приеме като мерило за обществено неодо-
брение и страх, може да се направи извода, че общественият страх от употребата на наркотици е 
двойно по-голям от този от употребата на алкохол. 
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Abstract. The subsequent examination researches the problem about the influence of the individual – 
typological peculiarity to choose a method for working in class with students in high school education as 
a possibility to increase their motivation for studying. The general methods of this research are the so called 
personal questionnaire of H. Eysenck and a questionnaire for self evaluating and researching student’s preferences 
for teaching methods in class. A statistic, regressing and factoring analysis was made upon quantity results. They 
show that personal characteristics, introversion and psychoticism, have a direct link with a students preferences for 
class work method. Therefore, if an adequate methodological technology of teaching the individual will be used, 
the motivation of students in high school for studying in will increase. 

Keywords: motivation for studying, individual – typological peculiarity, teaching methods

Анализът на актуалното състояние на образователната система в Националната програма за 
развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) 
показва, че през последните години в България се наблюдава запазване на сравнително висок брой еже-
годно отпадащи ученици спрямо средните стойности в рамките на Европейския съюз. Някои от 
причините за отпадане от училище са свързани с личността на ученика, сред които липса на моти-
вация за учене, негативно отношение към училището, трудности в общуването с учители и съуче-
ници, личностни особености и др.

Обезпокоителни са данните и за отпадащите поради недостатъчна мотивация за учене – смя-
та се, че са над 5000 ученици. Причините могат да се търсят в трудности не само при усвояването 
на учебното съдържание вследствие на недоброто владеене на български език или на твърде сложния 
академичен стил на учебниците, но и поради традиционния пасивен модел на обучение и липсата на 
интерактивен подход в преподаването, което не стимулира активността на ученика и не мотиви-
ра интереса му към ученето [2, с. 17-18].

Интересът, насочен към влиянието на личностните особености на учениците в гимназиалния 
етап на обучение върху мотивацията за учене е свързан преди всичко с настойчивите търсения на пе-
дагогическата колегия на нови методи и форми на обучение, които да подкрепят вътрешната моти-
вация за учебна дейност на учениците, които могат да допринесат за повишаване на ефективност-
та на учебния процес, но и превенция на отпадането. Недостатъчно се изследват възможности те за 
използването на адекватен методически инструментариум в зависимост от типологичните лич-
ностни особености на учениците, макар, че вследствие на този подход е възможно да се повиши мо-
тивацията им за учене. В този момент използването в по-голяма степен на един тип методи или 
форми на преподаване води до дисхармония в учебния процес, особено, ако не бъдат съобразени с ли-
чностните характеристики на учениците. В този случай възможностите на личностната типоло-
гия са да дава ефективна и икономична оценка, позволяваща на всеки преподавател да регулира педа-
гогическото си въздействие съобразно всеки конкретен случай. Прякото приложение на типология-
та е един от основните пътища за по-рационално и ефективно обучение, насочено към индивидуали-
зацията на учебния процес. 

Резултатите от досегашни наблюдения и изследвания по темата [3] налагат извода, че лично-
стните черти по модела на Х. Айзенк, и по-конкретно интровертността и емоционалната стабил-
ност, имат отношение към предпочитанията на учениците към някои педагогически методи в про-
цеса на реализация на училищни дейности. Интровертите са личностен тип, който се характеризи-
ра със затвореност и по-слаба комуникативност, в противоположност на екстравертите, които са 
по-шумни, общуват активно и често са тези, които представят резултатите в работни групи или 



110

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

осъществяват с голямо удоволствие работни контакти с лица и институции, когато това се налага 
от естеството на учебните задачи. Водещите показатели за определяне на типа, се определят с по-
мощта на личностния въпросник на Айзенк, адаптиран за България от И. Паспаланов и Д. Щетински 
[5]. Основните измерения са две: екстравертност – интравертност и емоционална стабилност (ус-
тойчивост) – лабилност (неустойчивост), установени чрез 86 въпроса, позиционирайки всеки уче-
ник като основен личностен тип в координатна система. До този момент не е поставян въпросът 
за структуриране на ученическия клас или екип според типологичните особености на учениците, за 
да бъде прецизирана употребата на съответстващите педагогически методи, формирайки своеобра-
зен математически модел на мотивацията им за учене.

Прегледът на класическите методи за обучение [1] потвърждава едно популярно мнение в образо-
вателната общност, че и в момента в педагогическата практика най-често се прилагат утвърдени 
методи, като основно се разчита на монологичното устно изложение на учителя. При работа с уче-
ници и ученически екипи в учебната и извънучебната дейност, учителят често прави опит за по-
добряване на ефективността му, чрез използване на атрактивни ораторски подходи. Въпреки то-
ва, понякога възникват проблеми с учениците с по-краен екстравертен личностен тип, които труд-
но се концентрират продължително върху решаването на даден проблем, желаят да участват по-
активно в процеса и ако това не стане, губят до голяма степен своята мотивация за учене, включи-
телно и по теми, които по принцип се радват на траен интерес, като например усвояване на опреде-
лени граждански компетентности и умения. Наблюденията показват, че тази ситуация може да бъ-
де избегната от една страна с прецизираната употреба на педагогически методи, а от друга – със съ-
образяване с типа личност, например за по-екстравертните ученици по-адекватни са беседата, дис-
кусията и обсъждането. Това означава, че при работа с ученически клас или екип могат лесно да се оп-
ределят подходящите методи, включително и при разпределение на отговорностите по изпълнение 
на отделни елементи от учебна задача, използвайки като допълнителен способ устойчивите типо-
логични особености.

Мотивацията за учене и качеството на изпълнение на интровертите в структурата на учени-
чески клас или екип могат да бъдат подобрени, чрез насочването им към работата с текстове (от 
учебници, помощна литература, справочници, преводи и пр.). Адекватни на техния личностен тип 
са основните методи за непосредственото изследване – когато се изискват наблюдения, експеримен-
ти или проучване на документи. Досегашният опит също доказа, че те се справят отлично с изгот-
вянето на анализи и доклади в рамките на даден проект или определена тема, но в представянето 
на продуктите от работата си или теза на екипа, в който работят, и популяризирането на резул-
татите съществено предимство имат екстравертите, на които често интуитивно отстъпват 
място, за да постигнат максимална ефективност в груповата работа. При изпълнение на индивиду-
ални задачи те изпитват напрежение при представяне на работата си и търсят начин за по-инди-
ректно представяне пред публика. По принцип интровертите показват по–висока степен на спра-
вяне, ако работят по индивидуални задачи, но това не бива да ни навежда и на мисълта, че те лошо 
ще работят в така зададената структура. Вероятно с избора си на адекватен на личностния тип 
метод на обучение, учителят ще създаде условия за поява на субективно усещане за удовлетворе-
ност от положените усилия у ученика и с това ще оптимизира мотивацията му за учене. Адекват-
ният методически инструментариум, използван в и извън класната работа, задължително трябва 
да изключва появата на отрицателни емоции у ученика като притеснение, срам, неудобство и чув-
ство за недооцененост на положените усилия. 

Емпиричните наблюдения при структурирането на ученически групи по отделни учебни дей-
ности и задачи, могат успешно да потвърдят, че използването на методите на подражанието – ро-
леви игри, симулации и драматизации, могат да са особено успешни за повишаване на мотивацията 
за учене на учениците с изразена екстравертност. Там те се включват с желание, творчески изпълня-екстравертност. Там те се включват с желание, творчески изпълня-
ват изискванията на учителя или обучителя, могат да доразвият успешно почти всяка ситуация. 
Противоположно на тях, учениците от интровертен тип, поради особеностите на личността си, 
могат да се окажат в състояние на тревожност при перспективите за изпълнение на роля пред ауди-
тория. Може да се допусне, че при системно неправилно прилагане на тези методи с крайно интро-
вертни ученици, може да се стигне до фрустрация, задействане на защитни механизми и съответ-
но до намаляване на мотивацията им за учене, дори и до траен негативизъм към съответната об-
ласт на познанието. Същото може би важи в еднаква степен и при използване на ситуационния ме-
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тод, свързан с повишаване на емоционалните нива при представяне на остри проблеми, като една от 
възможните учебни задачи на проект или тема.

За да бъде потвърдена или отхвърлена тази хипотеза беше проведено емпирично изследване с цел 
да се проучи проблемът за влиянията на индивидуално – типологичните особености при избора на 
метод за работа в клас на учениците от гимназиалния етап на обучение, като възможност за пови-
шаване на мотивацията им за учене. Обект на изследването е мотивацията за учене на учениците 
в гимназиалния етап на обучение. Предмет на изследването са индивидуално – типологичните осо-
бености на учениците в гимназиалния етап на обучение. Като основна хипотеза на изследването се 
прие, че ако се използва адекватна методологическа технология на обучение, съобразена с индивидуал-
но – типологическите особености на учениците в гимназиалния етап на обучение, може да се повли-
яе положително мотивацията им за учене. 

Основни методи на изследването са личностният въпросник на Х. Айзенк и анкетна карта, из-
следваща предпочитанията на ученика към методите на преподаване в клас. Върху количествените 
резултати от изследването се извърши статистически, регресионен и факторен анализ.

Използваният въпросник на Х. Айзенк съдържа 86 въпроса в четири скали: екстрaверсия – интровер-
сия, невротизъм, психотизъм и социална желателност. Анкетната карта е специално създадена и съ-
държа 46 твърдения, отнасящи се до прилагането на 21 педагогически методи в клас, съгласно класифи-
кацията на М. Андреев [1, с.196-240], като срещу всеки въпрос се намира неговото отрицание. Учени-
кът трябва да избере позицията си спрямо посочените противоположни твърдения върху дванадесет 
степенна скала, отразяваща собственото му предпочитание. Въпросникът и анкетната карта са си-
туирани на специално изградена за целта Интернет страница: www.better-education.net, като данните 
се насочват към сървър за съхранение и статистическа обработка. Компютърната технологията на 
изследването не позволява на ученика да бъде попълнена само едната част /например личностният въ-
просник/ и за да бъде зачетен резултата, е необходимо да бъдат изпълнени изцяло и двата.

Общият брой коректни попълвания са 1030, като българските ученици, взели участие в проучва-
нето са 931 и са на възраст между 13 и 19 години. Извън изследователската извадка английския превод 
на методиката са попълнили и 99 ученици от 17 различни европейски държави.

Статистическата зна  чи мост на изследваните резултати (ефекти) се вижда по стойността на 
оцененото ни во на значимост p. Стойността на p се интерпретира като вероятността за греш-
ка при отхвърляне хипотезата за нулев ефект (грешка от първи род). Колкото е по малко p, толко-
ва е по-сигурно отхвърлянето на нулевата хипотеза и съответно приемане на предположението, че 
наблюдаваният ефект е статистически значим. Нулевите хипотези се отхвърлят обикновено при 
p<0.05. 

При сравнителния анализ се използва тестът на Стюдънт за сравняване сред ни те на независими 
из вад ки. В таблиците с оглед на пъл  нота са да дени и дру ги до пъл ни тел ни характеристики. 

Факторният анализ служи за съкращаване размерността на пространството на наблюдаваните 
променливи и установяване на обобщаващи характеристики – сравнително малък брой фактори, ко-
ито обуславят наблюденията. В настоящата работа се използва факторен анализ по метода на мак-
сималното правдоподобие, чрез който се установява наличие на един водещ фактор. 

Коефициентът на линейна корелация служи за установяване посоката и силата на линейната асо-
циация между две променливи. 

Регресионният анализ се използва за установяване конкурентната сила на влияние на група фак-
тори (обяснителни независими променливи), върху дадена зависима променлива. Тук се пресмятат 
стандартизираните коефициенти на регресия beta, както и техните значимости. Коефициентите 
бета се интерпретират по знак и големина както корелационни коефициенти. Освен това те са съ-
поставими по между си по абсолютна стойност. Пресмята се и обща оценка за значимост на модела. 
Коефициентът на детерминация R2 се интерпретира като процент от вариацията на зависимата 
променлива, която се обяснява посредством използваните в модела фактори. 

Регресионен анализ на „I група твърдения – метод „Изложение на учебния материал от учителя“ 
върху скалите на Айзенк, показват, че като цяло моделът е значим [F(4,922)=6.235; p<0.001]. Анализът 
показва значим положителен ефект на интровертността [beta=-0.097; t(922)=2.947; p=0.003] и зна-
чим положителен ефект на психотизма [beta=0.118; t(922)=3.331; p=0.001]. 

Следващият регресионен анализ на „II група твърдения – метод „Беседа“ върху скалите на Айзенк 
отново показват, че като цяло моделът е значим [F(4,922)=9.307; p<0.001]. Анализът показва значим 
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положителен ефект на интровертността [beta=-0.122; t(922)=3.714; p<0.001], маргинално значим по-
ложителен ефект на психотизма [beta=0.086; t(922)=2.455; p=0.014] и значим положителен ефект на 
ниската социална желателност [beta=-0.101; t(922)=2.829; p=0.005]. 

Регресионен анализ на „III група твърдения – метод „Дискусия“ върху скалите на Айзенк също 
демонстрира, че моделът е значим [F(4,922)=13.709; p<0.001]. Анализът показва значим положите-
лен ефект на интровертността [beta=-0.167; t(922)=5.140; p<0.001], значим положителен ефект на 
ниския невротизъм [beta=-0.096; t(922)=2.899; p=0.004] и значим положителен ефект на психотизма 
[beta=0.140; t(922)=4.028; p<0.001]. 

Регресионен анализ на „IV група твърдения – метод „Обсъждане“ върху скалите на Айзенк: мо-
делът е значим като цяло [F(4,922)=18.990; p<0.001]. Анализът показва значим положителен ефект 
на интровертността [beta=-0.121; t(922)=3.773; p<0.001], маргинално значим положителен ефект на 
ниския невротизъм [beta=-0.083; t(922)=2.504; p=0.012], значим положителен ефект на психотизма 
[beta=0.210; t(922)=6.108; p<0.001] и маргинално значим положителен ефект на ниската социална же-
лателност [beta=-0.083; t(922)=2.380; p=0.018]. 

Регресионен анализ на „V група твърдения – метод „Работа с текст“ върху скалите на Айзенк: 
моделът е значим [F(4,922)=10.000; p<0.001]. Анализът показва значим положителен ефект на ин-
тровертността [beta=-0.156; t(922)=4.761; p<0.001], значим положителен ефект на психотизъ-
ма [beta=0.100; t(922)=2.863; p=0.004] и значим положителен ефект на социалната желателност 
[beta=0.103; t(922)=2.896; p=0.004]. 

Регресионен анализ на „VI група твърдения – метод „Синтектика“ върху скалите на Айзенк демон-
стрират, че отново като цяло моделът е значим [F(4,922)=18.990; p<0.001]. Анализът показва значим 
положителен ефект на интровертността [beta=-0.209; t(922)=6.460; p<0.001] и маргинално значим 
положителен ефект на ниската социалната желателност [beta=-0.090; t(922)=2.543; p=0.011]. 

Регресионен анализ на „VII група твърдения – метод „Наблюдение“ върху скалите на Айзенк: моде-
лът е значим [F(4,922)=5.478; p<0.001]. Анализът показва значим положителен ефект на интроверт-
ността [beta=-0.134; t(922)=4.060; p<0.001] и маргинално значим положителен ефект на психотизма 
[beta=0.064; t(922)=1.818; p=0.069]. 

Регресионен анализ на „VIII група твърдения – метод „Експеримент“ върху скалите на Айзенк: ка-
то цяло моделът е значим [F(4,922)=15.507; p<0.001]. Анализът показва значим положителен ефект на 
интровертността [beta=-0.145; t(922)=4.486; p<0.001] и значим положителен ефект на психотизма 
[beta=0.209; t(922)=6.029; p<0.001]. 

Регресионен анализ на „IХ група твърдения – метод „Проучване на документи“ върху скалите на 
Айзенк: отново като цяло моделът е значим [F(4,922)=18.749; p<0.001]. Анализът показва значим по-
ложителен ефект на ниския психотизъм [beta=-0.193; t(922)=5.610; p<0.001] и значим положителен 
ефект на социалната желателност [beta=0.140; t(922)=3.997; p<0.001].

Регресионен анализ на „Х група твърдения – метод „Демонстрация“ върху скалите на Айзенк: ка-
то цяло моделът е значим [F(4,922)=18.990; p<0.001]. Анализът показва силно значим положителен 
ефект на психотизма [beta=0.349; t(922)=10.317; p<0.001]. 

Регресионен анализ на „ХI група твърдения – метод „Метод на моделирането“ върху скалите на 
Айзенк: моделът е значим [F(4,922)=10.994; p<0.001]. Анализът показва силно значим положителен 
ефект на психотизма [beta=0.225; t(922)=6.429; p<0.001]. 

Регресионен анализ на „ХII група твърдения – метод „Упражнение“ върху скалите на Айзенк: като 
цяло моделът е значим [F(4,922)=17.938; p<0.001]. Анализът показва значим положителен ефект на ни-
ския психоизъм [beta=-0.197; t(922)=5.731; p<0.001] и значим положителен ефект на социалната жела-
телност [beta=0.127; t(922)=3.607; p<0.001]. 

Регресионен анализ на „ХIII група твърдения – метод „Ситуационен метод“ върху скалите на Ай-
зенк: като цяло моделът е значим [F(4,922)=12.692; p<0.001]. Анализът показва значим положителен 
ефект на интровертността [beta=-0.131; t(922)=4.042; p<0.001] значим положителен ефект на пси-
хотизма [beta=0.186; t(922)=5.353; p<0.001]. 

Регресионен анализ на „ХIV група твърдения – Игрови методи върху скалите на Айзенк: като ця-
ло моделът е значим [F(4,922)=10.888; p<0.001]. Анализът показва значим положителен ефект на ин-
тровертността [beta=-0.192; t(922)=5.897; p<0.001] и маргинално значим положителен ефект на пси-
хотизма [beta=0.074; t(922)=2.107; p=0.035]. 

Регресионен анализ на „ХV група твърдения – метод „Проект и тема“ върху скалите на Айзенк: 
като цяло моделът е значим [F(4,922)=15.550; p<0.001]. Анализът показва силен значим положите-
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лен ефект на интровертността [beta=-0.213; t(922)=6.586; p<0.001], маргинално значим положителен 
ефект на ниския невротизъм [beta=-0.064; t(922)=1.937; p=0.053] и значим положителен ефект на пси-
хотизма [beta=0.119; t(922)=3.447; p=0.001]. 

Регресионен анализ на „ХVI група твърдения – метод „Лабораторна работа“ върху скалите на 
Айзенк: като цяло моделът е значим [F(4,922)=6.430; p<0.001]. Анализът показва маргинално значим 
положителен ефект на интровертността [beta=-0.083; t(922)=2.533; p=0.011], значим положителен 
ефект на психотизма [beta=0.131; t(922)=3.710; p<0.001] и значим положителен ефект на социалната 
желателност [beta=0.101; t(922)=2.803; p=0.005]. 

Регресионен анализ на „ХVII група твърдения – метод „Дебат“ върху скалите на Айзенк демон-
стрира, че моделът е значим [F(4,922)=18.980; p<0.001]. Анализът показва силен значим положителен 
ефект на интровертността [beta=-0.213 t(922)=6.627; p<0.001] и значим положителен ефект на пси-
хотизма [beta=0.163; t(922)=4.730; p<0.001]. 

Регресионен анализ на „ХVIII група твърдения – метод „Драматизация“ върху скалите на Айзенк: 
като цяло моделът е значим [F(4,922)=11.036; p<0.001]. Анализът показва значим положителен ефект 
на интровертността [beta=-0.190; t(922)=5.810; p<0.001] и маргинално значим положителен ефект на 
невротизма [beta=0.061; t(922)=1.806; p=0.071].

Регресионен анализ на „ХIХ група твърдения – метод „Решаване на казуси“ върху скалите на Ай-
зенк, демонстрира, че като цяло моделът е значим [F(4,922)=7.085; p<0.001]. Анализът показва значим 
положителен ефект на интровертността [beta=-0.156; t(922)=4.756; p<0.001], маргинално значим по-
ложителен ефект на ниския невротизъм [beta=-0.067; t(922)=1.996; p=0.046] и маргинално значим по-
ложителен ефект на ниската социална желателност [beta=-0.092; t(922)=2.567; p=0.010]. 

Регресионен анализ на „ХХ група твърдения – метод „Чек-лист“ върху скалите на Айзенк: като 
цяло моделът е значим [F(4,922)=6.880; p<0.001]. Анализът показва маргинално значим положителен 
ефект на ниския невротизъм [beta=-0.083; t(922)=2.449; p=0.015] и значим положителен ефект на пси-
хотизма [beta=0.137; t(922)=3.891; p<0.001]. 

Регресионен анализ на „ХХI група твърдения – метод „Дискусия по процедура Филипс 66“ върху 
скалите на Айзенк отново ни демонстрира, че като цяло моделът е значим [F(4,922)=18.815; p<0.001]. 
Анализът показва силен значим положителен ефект на интровертността [beta=-0.237; t(922)=7.368; 
p<0.001] и значим положителен ефект на психотизма [beta=0.112; t(922)=3.260; p<0.001]. 

Факторният анализ по метода на максималното правдоподобие показва наличие на водещ фак-
тор със собствено значение 5.154, който обяснява около 25% от общата вариация. 

Като цяло моделът е значим [F(4,922)=33.830; p<0.001]. Анализът показва силен значим положи-
телен ефект на интровертността [beta=-0.246; t(922)=7.895; p<0.001] и силен значим положителен 
ефект на психотизма [beta=0.233; t(922)=6.965; p<0.001]. 

Сравнителният анализ показва наличие на значимо различие в полза на мъжете [t(923)=4.875; 
p<0.001]. Корелационният анализ показва наличие на маргинално значима отрицателна корелация 
между водещия фактор и възрастта [r=-0.075; p=0.022]. 

Резултатите от това проучване налагат извода, че личностните черти по модела на Х. Айзенк 
и по-конкретно интровертността и психотизма имат връзка с предпочитанието на ученика към 
метод за работа в клас. Може да се направи допускането, че ако се използва адекватна методологи-
ческа технология на обучение, съобразена с индивидуално-типологическите особености на учени-
ците в гимназиалния етап на обучение, то ще се повиши мотивацията им за учене. Следващите 
изследвания по темата ще бъдат продължени в посока на проучване на възможностите за практи-
ческото приложение на установените принципи с помощта на педагогически експеримент в сред-
ното училище.

Посочените дотук наблюдения подчертават вижданията, че чрез съобразен с тази типология на 
личността методически инструментариум, е възможно без излишен разход на време да бъдат инди-
видуализирани дейностите във всяка паралелка или обучителна група, в съответствие с това, какъв 
метод за преподаване би бил ефективен, за да бъде оптимизирана мотивацията за учене на ученици-
те. Използвайки подобна структура в ученическия клас или екип, всеки от младите хора ще намери 
своето място в него, удовлетворен и мотивиран. 

Тази проблемна област, формирана на полето на практическата педагогическа работа, предста-
влява интригуваща тема за всички професионалисти от образователната общност и със сигурност 
ще претърпи развитие в условията на реформи в българското образование, допринасяйки за завръща-
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не и на обществената увереност във възможностите на съвременното училище за личностно разви-
тие на младите хора.
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Abstract: Report aims to present research related to innovative approaches of teaching in secondary schools, 
adequate to the demands of the 21st century challenges that are opened to secondary education by constantly 
evolving technology. Some software solutions that set the trend of the modern teacher to deliver quality education-
al services in terms of merging the boundaries between formal and informal learning are discussed. An innovative 
perspective for effective training, which is associated with the need to create for secondary school integrated web-
based system, enabling students to develop skills in the 21st century is presented.
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1. Въведение:
Живеем във време на идеи, талант и креативност. Бързото разпространяване на технологиите 

доведе до ново разбиране за комуникация, обработка на информация и значението Ӝ. Динамиката на 
съвременната цивилизация, обуславя смяна на парадигмата „образование за цял живот“ с парадигма-
та „образование през целия живот“. Не е възможно да отговорим на нуждите на днешните обучаеми 
без самите учители да се развиваме и прилагаме иновация в работата си. 

Педагогическата иноватика, като обособен дял от науката, се занимава с нововъденията. Ино-
вациите са един от решителните фактори на човешкия прогрес. Всички те могат да бъдат групи-
рани в две направления:

Иновацията се разглежда като непрекъснат възобновяващ творчески процес на създаване и реа-
лизиране на новости.

Иновацията се разглежда като свързващ интерградивен процес, който обхваща творение, проек-
тиране, реализиране, адаптиране и използване.[8]

За съответния обект иновацията винаги е нещо непознато до момента на неговото въвеждане. 
Това не означава, че тя задължително представлява някаква абсолютна новост, неизвестна никому 
до момента.

Стратегии, свързани с преконструиране на значението и активната роля на обучаемите в про-
цеса на обучение, са най-важното в бързо прогресиращото технологично време. Това налага учители-
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те постоянно да изследват, проучват, изобретяват и измислят нови начини на обучение, използвай-
ки технологични средства, тъй като традиционните подходи на преподаване и обучение не са вече 
адекватни за образованието. Изготвянето на нови методи, формати, подходи на преподаване и при-
лагане на педагогически похвати в учебната програма и уроците ще подпомогнат учениците в днеш-
но време да развиват уменията на 21 век. И в този смисъл триадата „ученик – родител – учител“ е в 
основата на многопосочните социално-педагогически взаимодействия.

В настоящата работа се изследват иновативни практики в образованието, които имат за цел 
привличане на обучаемите и поддържане на тяхната ангажираност в процеса на обучение. Разгледани 
са модели на иновативно преподаване и обучение. 

2. Перспективата на учителя
Образованието на 21 век се променя в посока на ангажираност на учители и образователни ин-

ституции към обучаемите. Изисква се учителите да имат както добри умения, свързани с новите 
начини на обучение, така и да бъдат ангажирани с тези нови начини, и да притежават умения да пре-
доставят този нов тип благоприятни възможности за обучение. Това повлича след себе си необходи-
мостта от дълбока промяна както в самите образователни институции, така и в педагогическите 
подходи, свързани преподаването на учебния материал. Необходимо е да се преосмисли ролята на учи-
теля и да се предоставят поддържащи обучения за учителите, така че те успешно да интегрират 
новите технологии за обучение в своята преподавателска практика. Самата технология дава така-
ва възможност. 

Световният опит показва, че финансиране, поощряващо ефективните образователни полити-
ки води до повишаване качеството на обучението, повишаване постиженията на учениците и като 
цяло качеството на образованието. Отпускат се средства както за съревнователни програми, така 
и се инвестира в иновативни програми като под иновативни се разбира прилагащи съвременни тех-
нологии. 

На национално равнище в сферата на средното образование са отпуснати средства за квалифи-
кация на педагогическите специалисти в България. Целта е повишаване равнището на професионал-
ната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленска-
та подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване. Финансират се извънкласните и 
извънучилищни форми на обучение, както и програми свързани с подобряване качеството на образо-
ванието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на иконо-
мика, основана на знанието.[5]

Налага се следния извод:
Ефективната интеграция на технологията, педагогиката и съдържателното знание е перспек-

тива за учителя да предлага иновативни подходи на преподаване и учене.
3. Плавно преминаване между формалното и неформалното учене
Развитието на технологиите направи възможно да се прилагат модели на иновативно преподава-

не, обучение и оценяване, чрез създаване на обучителни среди които могат да интегрират обучение-
то чрез използване на различни ресурси и подходи. Това ново поколение Интернет ресурси, известни 
още като Web 2.0, разглеждат мрежата като софтуерна платформа, архитектура, ориентирана към 
услуги и потребителски общества на доброволни начала 

Идеите, разработени през последните 15 години от изследователи като Джон Сийли Браун, Д. А. 
Уайли и E. K. Едуардс, наред с редица други, могат да се разглеждат като отправна точка, що се от-
нася до приложението на Web 2.0 в образованието. Въпреки, че някои изследователи смятат, че Web 
2.0 е алтернатива на сегашните модели за обучение, Браун (2004) прави принципното заключение, че 
виртуалното Интернет-базирано образование може да съществува заедно с традиционното обра-
зование и фактически да го доразвива. [6]

Този модел, характерен за съвременното обучение, известен като смесено обучение – Blended 
Learning (BL) поставя акцент върху индивидуалния подход, като се запазва социалният елемент на 
обучението в група. През 2006 Graham представя модел, който дефинира смесеното обучение, като 
взаимоотношение между традиционното (формално) и дистанционното (неформално) обучение, 
отчитащо място, време, форма на комуникация и наличие на човешки фактор (Фигура 1.). Това нала-
га необходимостта при проектиране на процеса на обучение да се вземе под внимание мястото, къде-
то се провежда процеса; да се разграничат отношенията учител-ученик, ученик-ученик, учител-ро-
дител, ученик-родител и в зависимост от това дали се предвижда комуникация в реално време или по 
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друг начин да се избере технологията, която ще се използва за осъществяване на процеса – синхрон-
на или асинхронна [7].

Фигура 1. Смесено обучение

Традиционната обучителна среда (формално обучение) е задължителна за социалния аспект на 
преподаването и ученето. Интернет базираните асинхронни технологии (неформално обучение) ка-
то e-mail, e-portfolio, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-e-mail, e-portfolio, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв--mail, e-portfolio, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-mail, e-portfolio, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-, e-portfolio, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-e-portfolio, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв--portfolio, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-portfolio, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-, webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-webfolio, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-, wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-wiki, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-, форум, блог и други, могат да предоставят на обучаемите по гъв-
кави, лесни, взаимодействащи образователни среди, независещи от времето и мястото. От друга 
страна синхронните технологии като чат, видеоконферентна връзка, мигновени съобщения и други 
повишават взаимодействието между учителите и учениците като едновременно с това създават 
условия за мотивация на обучаемите. Съвместното използване на традиционните методи в реална 
среда и съществуващите Интернет технологии и мобилни устройства ще увеличи времето на учи-
теля за генериране на знания и планиране на активности, свързани с процеса на обучение и ще намали 
времето, необходимо за обслужването му.

Облачно-базираните технологии, социалните мрежи, мобилните устройства все повече стават 
част от ежедневието ни. Това налага тенденция за развитие на обучението, базирана на сътрудни-
чеството. В тези условия основни отговорности на преподавателя са създаване в обучаемите на 
умения за оценка, определяне на качеството, удостоверяване на истинността, управлението и за-
щитата на информацията. 

Ефективното обучение [фигура 2.] е обучение, което следва да бъде резултат от непрекъснато-
то сътрудничество с учениците, нови методи за оценяване и интеграцията на технологията с уме-
нията и необходимите знания, които ще направят обучаемите успешни в 21 век. 

Фигура 2. Ефективно обучение

Развитието на Web 2.0 направи възможно съществуването на редица образователни общности, 
в които хората извличат полза от собственото си учене чрез взаимодействието помежду си. Спе-
циалната роля на учителя в една такава среда е да не бъде ключовия фактор, определящ какво се случ-
ва в системата. В тези условия най-голямото предизвикателство пред учителите в днешно време 
е на базата на непрекъснато сътрудничество, да организират образователния процес чрез използва-
не на нови технологии за обучение при непрекъснато сливащите се граници между формалното и не-
формалното учене. 
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4. Иновативни и персонализирани образователни среди и средства за обучение
В исторически план не е новост необходимостта от създаване на системи за управление и подпо-

магане на обучението. В наши дни особен интерес представляват системите за електронно обуче-
ние (СеО), достъпни чрез Интернет.

Един пример за иновативна уеб-базирана обучителна среда, насърчаваща активността на обуча-
емите, съвместната работа и сътрудничество чрез средства като блог, уики, форум, работилница 
и др е Moodle [1]. Направено проучване между различни СеО в световен план показа, че базираните на 
Moodle системи са най-широко разпространени. В България популярността на платформата расте. 
Тя е много добре позната на академичните ни среди, използва се успешно в системата на висшето об-
разование. Това е система с отворен код и се разпространява безплатно. Модулно разширяема е. Про-
ведени бяха различни експерименти, свързани с изследване възможността на базата на тази плат-
форма да се разработи уеб-базирана система, удовлетворяваща нуждите на средното образование. 
Някои резултати от проучването, имащи отношение към темата на настоящата работа са пред-
ставени в следващата Таблица 1.

Таблица 1: Изследване възможностите на Moodle, свързани с обезпечаване
на учебния процес в средното училище

Предметна област Обекти в Moodle Възможна реализация

Учебен план Групи, подгрупи Предметите от учебния план е възможно да бъдат 
подгрупи на класоветеКласове Групи, подгрупи

Годишно разпределение 
на учебен предмет

Курс
Задача на учителя-създател. Има съвместимост с 
пакетирано съдържание, отговарящо на стандарта 
SCORM 1.2

Проектиране на учебна 
единица 

Дейност урок, 
създаване на тест; 
задаване на задание 

и др.

Възможност за вграждане на пакетирано 
съдържание, отговарящо на стандарта SCORM 1.2 
и спецификацията IMS

Ученици Роля ученик

Възможно е да се администрира системата така, 
че когато ученик от даден клас влезе, да вижда само 
курсовете, в които е включен, т.е предметите, 
които са от категорията му

Учители

Роли: 
учител – създател;

нередактиращ 
учител

Настройва се от администратора, кои учители, 
каква роля ще имат според квалификацията им

Родител
Не съществува 

стандартно като 
роля

Възможно е да бъде създадена в контекста на 
ролята ученик

Проследяване 
развитието на ученика/

групата
Журнали

Възможност да се свържат резултатите от 
всички дейности, които ученика извършва в 
системата

Оценка и обратна връзка
Тестов модул; 

Модул проучвания 
и др.

Всяка дейност в курса е свързана с крайното 
оценяване постиженията на ученика. 

Съществуват проблеми, свързани с интегрирането на курсове, създадени като пакетирано съ-
държание с версия на стандарта, различен от актуалната за настоящата версия на Moodle 2.1 стан-Moodle 2.1 стан- 2.1 стан-
дарт SCORM 1.2. 

Въпреки множеството ползи, които ни дава платформата Moodle, проблемът, свързан с обезпе-Moodle, проблемът, свързан с обезпе-, проблемът, свързан с обезпе-
чаване процеса на обучение в неговата цялост не би могъл да намери решение единствено в рамките 
на разгледаната среда. Дейности, като изготвяне на справки за резултатите от края на срока/годи-
ната – бр. различни оценки по предмет, среден успех по предмет и за класа като цяло, брой ученици в 
клас, брой преместени, напуснали, изключени, брой момичета и др. статистическа информация, сед-
мично разпределение и т.н, свързани с пряката работа на учителя, относно обслужването на учеб-
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ния процес e обект на търсене на решение извън обучителната среда, но решение, което да бъде ин-e обект на търсене на решение извън обучителната среда, но решение, което да бъде ин- обект на търсене на решение извън обучителната среда, но решение, което да бъде ин-
тегрирано с Moodle.

Като иновативна образователна среда Moodle има вградени средства за проектиране на учебни-Moodle има вградени средства за проектиране на учебни- има вградени средства за проектиране на учебни-
те единици, ръководени от автора, но с ограничена функционалност.

Добрите системи за управление на обучение трябва да работят с много и различни типове сред-
ства за проектиране на обучението. Има проведени успешни експерименти с програмата Reload в 
среда на Moodle. [2]. Познаването на програма като Reload е мощен инструмент в ръцете на учите-Moodle. [2]. Познаването на програма като Reload е мощен инструмент в ръцете на учите-. [2]. Познаването на програма като Reload е мощен инструмент в ръцете на учите-Reload е мощен инструмент в ръцете на учите- е мощен инструмент в ръцете на учите-
ля да достъпва съществуващи курсове или разработени уроци и да ги модифицира за нуждите на не-
говите ученици и учебни цели. Това обаче влече след себе си нуждата от познаване на световни стан-
дарти за пакетиране на съдържание и спецификации като SCORM и IMS. Това ще увеличи възмож-SCORM и IMS. Това ще увеличи възмож- и IMS. Това ще увеличи възмож-IMS. Това ще увеличи възмож-. Това ще увеличи възмож-
ностите на всеки учител – автор, да взаимства опит от своите колеги и използвайки отделни фраг-
менти от вече създадени ресурси да гради своето учебно съдържание, отговарящо на индивидуални-
те изисквания и потребности на неговите ученици от една страна, и наложените ДОИ на МОМН 
от друга. Също така ще бъде възможно пренасянето на учебно съдържание между различни електрон-
ни обучителни среди. Въпроса с преносимостта е свързан от една страна с поддръжката на тези све-
товни стандарти и спецификации от електронните обучителни среди, и познаването им от разра-
ботчиците на учебно съдържание от друга.

Съществуват стотици софтуерни средства за организиране на съдържание [4]. Избора на под-
ходящо средство от учителя зависи от редица фактори: формат на материала, метод на предста-
вяне, медия, наличие или липса на онлайн връзка, ресурси и последваща поддръжка, бюджет, време, ни-
во на взаимодействие с обучаемите, необходимост от инсталиране на plug-ins, платформа на която 
ще се изпълнява материала и др.

Следва кратко представяне на някои средства, които могат да бъдат успешно приложени както 
от преподавателите, така и от учениците в процеса на обучение

Jing – прави снимка или кратко видео на това, което се вижда на екрана на компютъра, Open 
Source, 2GB free.

Screencast-O-Matic (SOM) – Уеб-базирано средство за записване на действия, които извършваме 
на екран. Има възможност за създаване на мултимедиен файл и споделянето му в YouTube, Video File и 
SOM, Free; има и платена услуга с повече възможности

Dropbox – Безплатна услуга, която позволява да съхраняваме каквото си пожелаем – снимки, доку- – Безплатна услуга, която позволява да съхраняваме каквото си пожелаем – снимки, доку-
менти, видео, където и да е и да ги споделяме лесно, 2GB пространство free. При работа по проекти, 
поощрява екипната работа, споделяне на документи, сътрудничество.

Google Apps Education Edition – безплатен, интегриран комплект от комуникации и средства за 
сътрудничество, които включват Gmail, Google Calendar, средства за създаване и споделяне на доку-
менти, видео и т.н. [3].

Reload – Редактор за пакетиране на съдържание и метаданни. Поддържа спецификациите IEEE 
LOM, IMS MD 1.2.4, IMS CP 1.1.4 и SCORM 2004 (3rd edition).

c-shaper – Лесно създаване, редактиране, споделяне, повторна употреба, редизайн, промяна на 
предназначението на собствените обучителни съдържания по време на техния жизнен цикъл.

Xtranormal – Създава анимирано видео, Уеб базирано и десктоп приложение Платена услуга.
goAnimate – Уеб среда за създаване на анимирано видео. Безплатна среда.
Audacity – Аудио-редактор; Записва, изглажда и смесва аудио, Open Source. Поддържа формати: 

Ogg, MP3, WAV, AIFF. 
VoiceThread – Уеб-базирано асинхронно средство, което дава възможност група хора да правят 

коментари на снимки, видео, документи. Поддържа 5 варианта за даване на коментар. Лесно се кон-
тролира кой може да има достъп и да коментира, което го прави защитено място за обсъждания. Има 
безплатна и платена версия. Служи за провеждане на дискусия по определена тема, материал или про-
ект. Поощрява дейности като сътрудничество и работа в група.

PhotoResize – Лесно за употреба и безплатно средство за преоразмеряване на JPG файлове и сним- – Лесно за употреба и безплатно средство за преоразмеряване на JPG файлове и сним-
ки. Подходящо при подготовката на различните видове уроци и за самостоятелна работа на учени-
ците, за намаляване размера на JPG файлове и снимки.

Други примерни приложения, разработени със средствата на WEB 2.0 са MySpace, YouTube, под-
кастите – все евтини начини за достигане на публика и реализиране на алтернативна комуникация с 
нея. Използването на тези средства, както и други в процеса на обучение дава възможност за разгръ-
щане иновативната роля на учителя. Повечето от тях са безплатни или много евтини.
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Следващата таблица представя една гледна точка, свързана с приложението на представените 
по-горе средства в отделните компоненти на процеса на обучение в средното училище и ролята им 
в процеса на формиране у учениците на уменията на 21 век.

Таблица 2: Приложение на Web 2.0 средства в отделните компоненти на процеса
на обучение и ролята им в процеса на формиране у учениците на уменията на 21 век.

Учебна единица Средства
Развитие на уменията на 21 век у учени-

ците

Нови знания
Jing, Reload, c-shaper, goAnimate, 

Screencast-O-Matic (SOM), YouTube
Абстрактно, критично мислене, 

Затвърждаване
Xtranormal, Reload, c-shaper, goAn-, Reload, c-shaper, goAn-Reload, c-shaper, goAn-, c-shaper, goAn-c-shaper, goAn-

imate
Рефлективни умения, анализ, синтез

Упражнение Audacity, c-shaper, goAnimate
Комуникационни умения, креативност, 

развиване на увереност в себе си, насърчи-
телно сътрудничество, адаптивност

Самостоятелна 
работа, работа по 

проекти

Dropbox, PhotoResize, VoiceThread, 
Google Docs, MySpace

участие в група, работа в екип, насърчи-
телно сътрудничество, проучване, адап-
тивност, развитие на лидерски потенци-
ал, подготовка за учене през целия живот

Обобщение Reload, c-shaper, VoiceThread
Анализ, синтез, критично мислене, рефлек-

тивни умения
Проверка и оценка 
на знанията и уме-

нията
Reload, c-shaper

Умения за взимане на решение, развиване на 
увереност в себе си

С еволюцията на социалната медия, особено с появата на мобилните технологии, една отно-
во ставаща известна линия в преподаването и процеса на обучение е персонализираната обучител-
на среда. Концепцията за персонализирана обучителна среда е подход, който предоставя не само пер-
сонално място, което се контролира от обучаемия, но има и социален контекст чрез предлагане на 
възможност за връзка с други формални и неформални обучителни пространства за предоставяне на 
знания и обучение, чрез сътрудничество. 

5. Заключение и бъдеща работа: 
От една страна, създаването на интегрирана уеб-базирана система на средното образование с 

описаните по-горе характеристики ще предостави възможност за развитие у учениците на умени-
ята на 21 век. От друга страна, наличието на единна уеб-базирана система, обезпечаваща както про-
веждането, така и обслужването на учебния процес в средното училище ще открие нова перспекти-
ва за учителя непрекъснато да се развива, за да отговаря на предизвикателствата на новото време.

Това определя посоката на бъдещи изследвания и експерименти свързани с възможността за ин-
тегриране и съвместна работа на отделни системи с цел създаване на единна уеб-базирана система на 
средното образование. 
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ЗА НЯКОИ НЕДОСТАТЪЦИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ

FOR SOME DISADVANTAGES IN THE IMPLEMENTATION OF DELEGATED BUDGETS
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Abstract.When we write about the delegated budgets in Bulgarian schools, almost always the benefit of 
introduction of financial autonomy is presented. It is true that it significantly improved management capabilities 
for more flexible management of the school, working conditions and better performances of teachers and students. 
Delegated budget contributed for financial stimulation of the teacher labor directly related to his activities at 
school and also to encourage through the material rewards of labor directly related to student activities in and 
outside school. Some analysis, however, warned that despite their benefits, there is a real risk that some directors to 
head swell by given them authority to manage school with a dictatorial manner. If this happens, the home school 
instead of a modern organization that provides educational services in a competitive environment, can become 
an ideal environment for raising other not so acceptable relationship corresponding to the modern democratic 
processes in society. Moreover delegated budget gives broad powers of school leaders in implementing it. Some 
schools go beyond the budget of over one million lev. However, transparency and accountability in the spending of 
these funds is at the heart of the unresolved problems with delegated budgets. 

Keywords: financial autonomy, disadvantages, implementation

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

Още при масовото въвеждане на делегираните бюджети в средното образование се посочваха 
редица предполагаеми недостатъци. На първо място беше притеснението, че директорите нямат 
умения и познания да управляват самостоятелно бюджет. Някои експерти виждаха напълно реална 
опасност училищата да започнат да трупат дългове при лошо управление. Изказани бяха опасения, 
че училище с под 1000 ученици няма да се справи с делегираните бюджети. Някои анализатори преду-
предиха, че съществува и реален риск някои директори да се главозамаят от дадената им власт и да 
управляват училището с диктаторски маниер. Ако това се случи, родното училище вместо модер-
на организация, която дава образователна услуга в условията на конкуренция, може да се превърне в 
идеална среда за отглеждане на други не дотам приемливи взаимоотношения отговарящи на съвре-
менните демократически процеси в обществото. 

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

Делегираният бюджет дава широки пълномощия на училищните ръководители при изпълнение-
то му. А някои учебни заведения надхвърлят бюджет над един милион лева. Това позволява на учи-
лищата с по-голям брой ученици да извършват и по-големи планови ремонти. Според правилата на 
делегираните бюджети, ръководителят на учебното заведение е в пълното си право да действа ка-
то мениджър. Ако се проследи обаче практиката на наемането на изпълнител, се установява, че ед-
ни и същи фирми „печелят“ обществената поръчка. Според правилата трябва да има най-малко три 
оферти за да стартира процедурата за избор на фирма, която да извърши предвидения ремонт. Но 
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ако се проследят внимателно, почти винаги три от офертите на фирмите имат някаква взаимо-
връзка. Коментарът е излишен. Разбира се има и други механизми за извършване на ремонта от „под-
ходящата“ фирма. Често в процеса на работа се извършват анекси към вече сключени договори, ос-
къпяващи допълнително работата на фирмите. При избирането на фирма, която доставя горива 
за зимата, схемата е почти същата. Често се бракува почти нова техника (компютри, телевизори 
и т.н.), като фирмата, която констатира наличието на „непоправима“ повреда е почти една и съ-
ща. Често пъти се извършват „неотложни“ и скъпи ремонти на техника (напр. Компютри), които 
са всъщност само на хартия. Училищните столове също „внасят“ своята лепта в образованието – 
там също има конкурси и „спечелилата“ фирма всеки месец изразява своята благодарност там къде-
то трябва. Освен това има и периодични хранителни бонуси (хранителни продукти, обяд и т.н.). 
Един обикновен автомат за кафе и чай, сложен в коридора на средно по големина училище, също може 
да „изрази“ своята съпричастност към средното образование. Понякога тя се изразява в рамките на 
трицифрено число месечно извън наема, който собственикът плаща официално на училището и кой-
то почти винаги е занижен по разбираеми причини. Много често се „закупуват“ материали от та-
ка наречените недълготрайни активи. Училището като институция често получава подаръци от 
фирми и граждани. Част от тях не се завеждат от счетоводителя и те не подлежат на отчетност. 
Понякога „командировъчните“ на директорите свързани с участието им в абитуриентски екскур-
зии доближава четири цифрено число заедно с премията, че са избрали „правилната“ фирма за органи-
зиране на екскурзията. Това рефлектира върху имиджа на конкретната организация и на българското 
училище като цяло. Едва ли ще мога да изброя всичко, което би могло да се случи в едно училище при 
управлението на финансовите му средства. Но при един „добър“ тандем между главен счетоводител 
и директор, нещата могат да придобият уродливи размери. 

Ръководителят на училището с делегиран бюджет има неограничена власт. Освен управлението 
на финансите, могат да „пострадат“ и взаимоотношенията с педагогическия колектив. Директо-
рът може да назначи, когото си поиска, а при по-упорити опити и да се освободи от когото си поис-
ка. Може да даде повече пари като заплата или премия (под различна форма) на когото сметне за не-
обходимо, без да дава отчет на някого. Добрата воля на директора е гаранция за учителя или служи-
теля да си вземе необходимият отпуск, ако си е уредил някъде почивка. За да спестя време при избро-
яване на пълномощията на директора на учебното заведение, мога да завърша с преработената фра-
за от средновековието „Училището – това съм аз“. Предполагам, че няма да преувелича, ако кажа, че 
в някои училища може да се появят и симптоми на феодализация. И колкото директорът е с по-вече 
стаж като такъв, толкова тенденцията може да се засили. Според действащото законодателство, 
дори и слаб директор трудно може да бъде уволнен. А това до голяма степен занижава възможност-
ите за контрол, тъй като той се чувства недосегаем. Има директори, които поставят под въпрос 
съществуването на директорския пост, тъй като почти всичко се върши от техните заместници. 
В тези случаи заплатите на директорите са в тежест на делегирания бюджет. Теоретично има из-
градена система за оценка на директорския труд, но на практика тя не стимулира директорите за 
подобряване качеството на работата им.

Когато пиша тези редове съм наясно, че законодателят е искал чрез делегирания бюджет отго-
ворността за развитие на училището изцяло да „легне“ върху плещите на ръководителя му. Ако ня-
ма приток на ученици, значи училището не върши добре своята функция и в някои случаи може да бъ-
де закрито. Презумпцията е такава, но реално това не се случва. Делегирания бюджет „благоприят-
ства“ назначаването на учители с по-ниска квалификация, защото парите, които се дават за запла-
тите им са по-малко. Дисциплината на учениците често е проблемна – подминават се прояви, кои- Дисциплината на учениците често е проблемна – подминават се прояви, кои-Дисциплината на учениците често е проблемна – подминават се прояви, кои-
то предполагат преместване на ученика в друго училище (напр. неизвинени отсъствия). Критерии-
те във връзка с учебния материал често се занижават, особено на поправителните изпити. Ученици-
те не са премествани в друго учебно заведение, за да запази училището парите си. 

По този начин делегираните бюджети в училищата са предпоставка за снижаване качеството на 
учебния процес. Резултатите от учебната работа показват, че качеството на образователните ус-
луги е обезпокоително. Зрелостниците от випуск 2012 са показали досега най-нисък успех от мату-
рите. Явно е, че трябва да се предприемат мерки за подобряването на качеството на учебния про-
цес. Необходимо е да се разработи нова система за наблюдение и оценка на качеството на работата 
в средното училище.

В новия закон за народната просвета много очаквания се залагат на така наречените обществе-
ни съвети, които да играят ролята на регулатор. Самото съществуване на тези съвети се предпо-



122

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

лага да играе и превантивна роля в прозрачността и отчетността при изразходване на средства-
та от делегираните училищни бюджети. С участието на представители от училищните настоя-
телства, представители от училищните колективи, които като обществени съвети да бъдат об-
ществената съвест и контрола, който трябва да провеждат съгласно правилното изразходване на 
средствата от делегираните бюджети. Ще бъде ли ефикасен контролът обаче, когато в училищни-
те настоятелства обикновено влизат бизнесмени, които са и в бизнес отношения с училището (на-
пример, извършват текущи ремонти и др.). Ефикасен контрол, макар и със съвещателен глас, ще из-
върши ли представителят на учителския колектив, на когото заплатата и работното му място за-
висят от директора на училището? 

Тъй като директорът е и работодател, учителите и синдикатите в училище нямат увереност-
та да участват в процеса за формиране на бюджета и разпределяне на средствата съобразно нужди-
те на училището. Настоящата практика, свързана с отчитането на всеки три месеца на изразход-
ваните средства се превръща за учителските колективи в досада и мисъл, че си губят времето, тъй 
като не са наясно с процеса и механизмите на делегирания училищен бюджет. Хората, пред които се 
прави тримесечния отчет, не могат да участват реално в планирането и в изразходването на то-
ва, което се отчита пред тях.

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

Предложения
За осъществяване на по-ефективен контрол в изразходването на финансовите средства, може 

да се създаде допълнително звено за финансов контрол към предвидения от новия закон за народната 
просвета национален инспекторат. В него трябва да работят финансисти, които са наясно със спе-
цификата на делегираните училищните бюджети. Това звено може да инициира мобилни групи, ко-
ито да осъществяват финансови проверки по училищата по всяко време. За разлика от планирани-
те проверки от обичайните финансови контролни органи, при които често „изтича“ предварител-
на информация за адресата и същността на проверките, финансовата „мобилка“ ще играе сериозна 
превантивна роля.

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

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

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

Формите на контрол могат да бъдат организирани още по много и различни начини. Ако провер-
ките обаче се съчетаят и с по-прецизни нормативни документи по разходването на финансовите 
средства, изгледите за успех ще бъдат много по-реални. Това може би е въпрос на друга писмена рабо-
та, но вариантите биха могли да бъдат повече и много по-ефикасни.
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ACTION METHODS ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО В 
УЧЕБНА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП

ACTION METHODS TO IMPROVE MOTIVATION AND QUALITY IN THE LEARNING 
ENVIRONMENTS IN PRIMARY SCHOOL
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Abstract. The article discusses the application of Action methods in an education process in primary school in 
order to increase students’ motivation and quality learning environment. After participating in individual training 
activity in Lisbon, Portugal, I was impressed by the positive impact and interactive activities of presenting Action 
methods. Action methods are valid methods that provide for individual and croup training, which focuses on 
communication skills through physical activity, ways of expression and formation of skills to explore the world 
through participation in various team roles. This article provides and develop new variants of Action exercises that 
could be used as elements of classroom and extra-lessons activity in primary school. 

Keywords: Action methods, implementation of new variants, primary school, education process, interactive 
activities, communication skills.

Action methods са действени методи, които осигуряват възможност за индивидуално и колек- са действени методи, които осигуряват възможност за индивидуално и колек-
тивно обучение, при което се акцентира на уменията за общуване чрез двигателна активност, на-
чини на себеизразяване и себеопознаване чрез изкуство – танц, драма и т.н. и формиране на умения 
за опознаване на света чрез включване в разнообразни екипни роли. В повечето случаи упражнения-
та имат игрови характер, без състезателен елемент – важно е усещането по време на упражнение-
то и процесът на търсене на различни решения. Action methods насърчават създаването на добри ра-Action methods насърчават създаването на добри ра- насърчават създаването на добри ра-
ботни екипи и добра групова атмосфера. Упражненията промотират положителното мислене и въ-
ображение. 

Обучението чрез Аction упражненията дава възможност за изразяване на индивидуалността и 
силните страни на всяка личност, обогатяване на опита на участниците в групата. Съпреживява-. Съпреживява- Съпреживява-
нето на положителни емоции и екипният дух мотивират участниците да развиват разнообразни-
те си заложби и таланти.

Action methods могат да се използват по селективен начин, във всеки урок, като част от обучени- могат да се използват по селективен начин, във всеки урок, като част от обучени-
ето чрез преживяване или за повишаване на мотивацията и концентрацията при хиперактивни де-
ца и ученици, които имат обучителни трудности и проблеми с общуването.

В педагогическата литература Action методите се обособяват в няколко групи, в зависимост от 
целите, които доминират при реализирането на конкретните упражнения, а именно:

 y Упражнения за „разтопяване“ на леда при новосформирани групи и работни екипи /нови класове 
или при разделяне на групи за по-нетрадиционни или по-дълготрайни задачи/

Примери: Упражнението „Вълкът идва“ – описание: Един от учениците, който е вълк, държи мека 
играчка вълк (или възглавница) и се провиква „Вълкът идва!“. Той се опитва да улови останалите от 
групата чрез докосване на стомасите с играчката. Участниците трябва да се стремят да „избягат“ 
от вълка, като се прегърнат с някого, така че вълкът да не може да докосне стомаха им. Който бъде 
уловен от вълка, става вълк в следващата игра. При следващата игра участниците нямат право да се 
спасяват чрез прегръщане на същия човек.

Упражнението може да се използва и с конкретна учебна цел в уроците по роден край, околен свят 
и човекът и природата, в които се изучават видовете животни. Освен вълк, главният герой би могъл 
да бъде и друг хищник. Би могло да се дискутират и връзките в хранителните вериги, като например 
останалите участници в играта да бъдат зайчета, а водещият лисица и т.н.

Една от най-популярните игри от тази група е „Плодова салата“. 
Описание на играта: Децата сядат на столове в голям кръг. Всеки получава листче, на което е на-

писано името на плод. Има пет различни вида плодове (например: ябълка, банан, портокал, слива и че- портокал, слива и че-портокал, слива и че-
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реша). Водещият на играта стои в средата на кръга. Той няма стол. При стартиране на играта, во-
дещият казва името на един от тези плодове и тези, които имат този плод на листчето, трябва да 
променят своето място възможно най-бързо. Водещият също се стреми да заеме стол, така че друг 
да остане без стол, т.е. да стане водещ за следващата игра. Водещият може да каже и „Плодова сала-
та“ и тогава всички плодове си разменят местата. Не е позволено при преместването да се сяда на 
съседния стол. 

Всяка от игрите може да бъде дообогатявана или променяна в зависимост от целите, които пре-
подавателят си поставя. Например упражнението „Плодова салата“ може да се използва при по-мал-
ки ученици, освен за разчупване на леда, осигуряване на положителна атмосфера в класната стая, 
концентрация на вниманието и в уроците по роден край и околен свят, в които се изучават плодо-
вете, като се включват и по-разнообразни и по-непознати за децата плодове. Упражнението би мог-
ло да се използва и в езиковото обучение, като названията на плодовете могат да се произнасят на 
английски език.

Друг вариант на играта е „Зеленчукова супа“, като се използват зеленчуци. Също могат да се под-
бират по два или три зеленчука, които са подходящи за определен вид супа.

Трети вариант на играта е подходящ за часовете по български език при интегриране на знания и 
от изобразителното изкуство. Нарекох играта „Шарено килимче“, защото първоначално учениците 
имат три цвята листчета – червено, жълто и синьо. Всеки ученик получава само едно листче. Про-
вежда се кратка дискусия с цел разпознаване на основните цветове. След изиграване на играта по по-
знатите правила на подовата салата, учениците се отделят в три групи в съответствие с цвето-
вете от техните листчета. Всеки екип прочита думите на своите листчета и търси приликите 
между тях. Например: всички думи от жълтите листчета са съществителни имена, всички думи от 
червените листчета са глаголи и всички думи от сините листчета са прилагателни имена. Екипите 
презентират отговорите си пред останалите.

 y „Да се опознаем един друг“ – серия игри и упражнения за опознаване и формиране на умения за 
себеизразяване, споделяне на чувства, изразяване на емоции. Едновременно с това се формират 
умения за толерантност и съпричастност към чувствата и емоциите на останалите.

Всички участници от групата сядат на столове в кръг. Водещият също сяда и застава в позиция, 
която означава „Аз си почивам!“ или „Аз релаксирам!“. Той съобщава своето чувство/състояние на ос-
таналите и те повтарят неговата поза. Всички участници демонстрират с поза същото или някак-
во друго състояние /по преценка на учителя, в зависимост от целта, с която предлага упражнение-
то/, като останалите повтарят неговите движения и застават в неговата поза. Условието може да 
бъде „Застанете в поза, която да изразява вашите чувства по време на часа по математика /или по 
време на екскурзията и т.н./.

 y Упражнения за „затопляне“ на отношенията – чрез тях участниците споделят лични прежи-
вявания с останалите членове на екипа, изслушват внимателно останалите. Осигурява се чув-
ство на безопасност и доверие в групата.

Участниците са разпределени в малки групи /около 5 участници/. Те са седнали в кръг на пода. Пред 
тях има лист с надписи, в съответствие с показанията на зарчето: например 1 – тъга, 2 – страх, 3 – 
удоволствие, 4 – обич, 5 – изненада, 6 – омраза. Всеки участник хвърля зара и в зависимост от число-
то, което се падне разказва такава случка, в която са е чувствал по указания начин. Например: ако 
участникът хвърли зара и той спре на 1, разказва случка, в която се е чувствал тъжен.

Упражнението е подходящо за часа на класа и при възникване на проблемни ситуации с взаимо-
отношенията между учениците. Чувствата могат да се променят в зависимост от конкретния 
ефект, които учителят иска да постигне. Например: разкажете случка по време на междучасията /
на зеленото училище и т.н./, свързана с чувството, което ви се е паднало според зара. 

 y Упражнения за разнообразни начини на разпределяне на участници в работни екипи, с цел да се 
даде възможност за различни начини за групиране на всеки ученик, т.е. да бъдат в екипи с раз-
лични участници при всяка задача, например:

 y Изберете си партньор /за игрите по двойки/, който има подобни на вашите линии на ля-
вата ръка, имате еднакъв ръст, еднакъв цвят на очите, косата и т.н.

 y Всеки да застане до цветен шал/лист, който предпочита /хората избрали един и същи 
цвят са от един отбор/

 y Упражнения за сформиране на работни групи и кохезионни упражнения 



125

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ

Целият клас е разделен на групи от по 6 участници, които имат за цел да преминат през няколко 
вида упражнения с цел да развиват различни умения за координиране в екипа. В едно от упражнени-
ята всички участници са с вързани ръце и крака /левия крак и ръка на един участник са завързан с де-
сния крак/ръка на втория участник и т.н./. Участниците трябва да преместят /като останат вър-
зани по този начин/ някакви предмети – например постелка със приготвени неща за пикник /ако иг-
рата е сред природата/. Във второто упражнения трябва да преминат от едно място до друго, ка-
то стъпват само по определени предмети – това упражнение изисква концентрация и изготвяне на 
стратегия за екипно действие. Всички от екипа трябва стриктно да следват изградения план, да се 
подпомагат взаимно и да се окуражават.

 y Упражнения за развитие на усещане за сигурност в групата – например: упражнението „Ходе-– например: упражнението „Ходе-например: упражнението „Ходе-
не по двойки“ е подходящо за часовете по физическо възпитание, както и за уроците на откри-
то /сред природата/.

На участниците се поставя задача да сформират екипи по двойки, като изберат партньор с ед-
накъв на неговия ръст. Единият играе ролята на слепец /той е със завързани очи/, а другият не може 
да говори. Участниците трябва да извървят определен от водещия път /маршрут/ заедно, като вза-
имно се подкрепят и подпомагат без помощта на говор и зрение. Водещият избира редица препят-
ствия по пътя – да се премине под чин или маса, да се заобиколи растение, ограда и т.н. 

Играта дава възможност и за дискусия за хората с увреждания и толерантност към техните 
нужди. Освен това разговорът би могъл да се насочи и към необходимостта от конкретна помощ, 
ако в класа има такива деца. 

 y Игри и упражнения за здравно образование
Учениците се разделят по двойки, като всяка двойка получава по 10 листчета с думи свързани 

със здравето /или конкретна тема, по която иска да работи учителят в зависимост от целите на 
учебното съдържание/. Участниците си разделят листчетата. Всеки от тях, след като види своите 
думи, трябва да започне да обяснява смисъла на първата от тях, която е избрал, на своя партньор. 
Обяснението трябва да е ясно и точно, така че другият участник да може да отгатне думата. Ко-
гато думата е открита, вторият участник започва да описва смисъла на своята дума. Учениците се 
редуват, докато са изчерпани всички думи.

 y Упражнения за оценка – в края на деня /или седмицата/ участниците могат да дадат своята 
оценка за протеклите занимания, като използват цифрова оценка или изразяват по определен 
нетрадиционен начин своите преживявания по време на периода – например чрез кратка драма-
тизация, песен, стихотворение, статуя и т.н. 

 y Арт упражнения
На екипите, които се състоят от около пет или шест участници, се поставят задачи с творче-

ски характер, които изискват от участниците да използват своето въображение и способности. Не 
се дават преценки за качеството на работата, за да се даде възможност за свободно изразяване и да 
се заложи на естествения стремеж на децата за изява. Едно от упражненията е: да се построи град 
на мечтите с предложени материали – хартия, картон, памук, кутии, балони, топчета и т.н. Може 
да се даде възможност екипите да използват и всякакъв друг вид материали, каквито имат. Друго ин-
тересно упражнение, подходящо за часовете по музика е екипите да изработят музикален инстру-
мент. Накрая може да се опитат да импровизират пеене със съпровод от създадения инструмент.

Вместо заключение „Защо да използваме Action упражненията?“:
 y за разнообразие в методите на преподаване, увеличаващи интереса и мотивацията на 

учениците;
 y за забавление, релаксация, подобряване на отношенията между учениците /развитие на 

емоционална интелигентност/ и 
 y за формиране на умения за работа в екип и създаване на екипен дух;
 y при разработване на различни аспекти на учебни цели (знания, общителност, израз на 

емоции и др.);
 y за по-пълноценно включване и мотивиране на по-трудно успяващите ученици и хиперак-

тивните деца да предложат най-доброто от себе си.
Практическо приложение на Action methods при обучението на ученици от начален етап е изклю-Action methods при обучението на ученици от начален етап е изклю- при обучението на ученици от начален етап е изклю-

чително креативен процес, както за учениците, така и за учителя. Чрез тях се формират и се усъ-
вършенстват редица ключови умения, които трайно обогатяват детската личност. Освен това 
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упражненията повишават мотивацията и желанието за учебна работа, което пряко влияе върху ка-
чеството на образователния процес.
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Abstract. The article focuses on the necessity to stimulate Emotional intelligence as early as the first school 
year. A variety of approaches and techniques are discussed. The author has been applying them in his work as a 
teacher. The behavioral changes of students exposed to these approaches are described and conclusion are drawn.
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Периодът на развитие на емоционалната интелигентност на децата обхваща възрастта меж-
ду 6 и 11 години. Именно през този период децата овладяват така важните умения, които ги правят 
по-щастливи, по-уверени и отличници в училище и, което е най-важно, определят по-нататъшния 
им живот.

За първи път терминът „емоционална интелигентност“ е използван през 1990 г. от американските 
психолози Питър Саловей и Джон Майер, за да опишат емоционалните качества, необходими за 
постигане на успех. Те включват: съчувствие, изразяване и разбиране на чувства, контролира- съчувствие, изразяване и разбиране на чувства, контролира-съчувствие, изразяване и разбиране на чувства, контролира-, изразяване и разбиране на чувства, контролира-зразяване и разбиране на чувства, контролира-, контролира-онтролира-
не на настроенията, независимост, приспособимост, способност да бъде харесван, способност да 
разрешава междуличностни проблеми, настойчивост, дружелюбие, любезност, чувство за уважение.

На емоционалната интелигентност се обръща голямо внимание след излизането на „Емоционал-
ната интелигентност“ на Даниел Голман през 1995 година. Авторът определя пет области на емоци-
оналната интелигентност, които би трябвало да се развиват още от най-ранна детска възраст: по-
знание на емоциите си; управление на собствените си емоции; самомотивиране; разпознаване и раз-
биране емоциите на другите хора; управление на взаимоотношенията, т.е. управление на емоциите 
на другите.

Емоционалната интелигентност не се отъждествява с коефициента за интелигентност. Едно 
от предимствата на емоционалния коефициент пред коефициента за интелигентност е, че той е 
по-малко генетично заложен и дава възможност на родители и преподаватели да компенсират, това 
което природата е пропуснала да даде на детето. Това е главната причина да се обръща голямо вни-
мание на повишаването на социалните умения на учениците, за да могат да преодолеят проблемите 
свързани с повишаващия се процент на разводите, отрицателното влияние на телевизията и меди-
ите, липсата на уважение към училището като източник на знания и все по-малкото време, което 
родителите отделят на децата си.

Уроците за развитието на умения за основните емоции /щастие, тъга, гняв, изненада, страх и 
отвращение/ трябва да се впишат в рамките на вече съществуващите учебни предмети, както и в 
часа на класа и часовете за проектни дейности, дейностите по интереси. Нещо повече – те трябва 
да излизат извън рамката на учебните часове /междучасие, хранене в стола, игрите, свободното 
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време, екскурзиите, ателиетата, зелените училища/. Уроците трябва да са малки, но значими и да са 
разпределени в определен период от време.

Първоначално започнах да работя върху емоционалните умения на учениците в часа на класа. Уче-
ниците сядаха в кръг и един след друг спододеляха в кой момент от учебната седмица са изпитали не-
приятни чувства от постъпката на съученик, от себе си или от някой друг. Техните изказвания за-
почваха с изразите „На мен не ми беше приятно, когато...“, „Аз почувствах…“, защото е много ва-
жно да се говори за чувства, а не за постъпки. Причинителят, в този случай, само следва да се изви-
ни, докато ако се критикува неговата постъпка, той се опитва да я защити. Така се преодоляваха и 
избягваха възможни конфликти между децата още в зародиш. Децата се научиха да изказват изрази 
от вида „На мен ми беше приятно, когато...“, „Аз бях щастлива, когато…“. Това спомагаше да се 
заздравяват отношенията между децата, те се опитваха да постъпват по начин, който се оценява 
положително. Този подход довеждаше до освобождаване от напрежението и спомагаше да не се 
задържат отрицателните емоции, а да се решават тук и сега.

Оказа се, че децата трудно разпознават различните видове емоции. Започнах да им предлагам да 
намерят и изрежат от списание нечие лице и да назоват изразената емоция и да обяснят по какво са 
я познали и кога са изпитвали същото.

Друг вариант за работа е учениците да седнат в кръг и да хвърлят „зара на чувствата“. Всеки 
трябва да опита да опише момент, в който е изпитал чувството, което се е паднало при хвърляне-, което се е паднало при хвърляне-
то. Това упражнение помага да се свързват по-уверено емоциите с думите и да проявяват емпатия, 
когато видят, че и другите изпитват същото.

В часовете по четене децата изразяват своите чувства от прочетеното, като описват на 
кои герои съчувстват и на кои не, правят предположения за чувствата, които изпитват героите 
в различните ситуации, изказват разсъждения защо героите постъпват по един или друг начин, 
изброяват моментите, в които героите изпитват положителни и отрицателни чувства, откриват 
кои емоции надделяват, опитват се да прочетат репликите, така че да се изразят най-точно 
чувствата на героите /с определен тембър на гласа и интонация/. Показват с израза на лицето си и с 
жестове, чувството на героя в определен момент. Като краен продукт се изписват на дъската всички 
изброени чувства. Накрая децата избират герои, сядат в кръг и се опитват да изразят един след друг 
чувствата, които са подтикнали героя да извърши една или друга постъпка. Важно е да се обръща 
внимание, че героите постъпват по различен начин при сходни ситуации и че изборът зависи от всеки 
един от нас. Подобни са и игрите „Познай чувството“, „Само очите“, „Пощенска кутия“ и др.

В час по извънкласно четене прочетохме притчата „Двата вълка“, от която разбраха, че когато 
постъпваш не както трябва, храниш лошия вълк в себе си и им се постави задача да се опитат да на-
хранят добрия вълк.

На следващия ден учениците сядат в кръг и споделят, какво им се е случило и дали са успели 
да нахранят добрия вълк, с проява на чувство на загриженост, уважение и любов към близките 
и приятелите. Тази притча ги впечатли особено много, защото често се чуваше да изказват 
съжаление, че не са успели да овладеят чувствата си и са нахранили лошия вълк. Този стремеж на 
децата да постъпват избирайки радостта, честността, човечността, добротата, съчувствието, 
щедростта и истината в различните ежедневни ситуации, доведе до решението ни да завършваме 
деня с кратко споделяне на момент, в който сме нахранили добрия вълк. За неумението да се овладяват 
емоциите се изказваше единствено съжаление и се наблягаше на успешното справяне с емоциите от 
децата, водещо до преодоляване на конфликти, по-добро поведение, повече емпатия, намаляване на 
тревожността, по-позитивна атмосфера в класната стая.

Часовете по изобразително изкуство също спомагаха за емоционалната компетентност на 
учениците, които рисуват моменти, при които са изпитвали различни чувства. Учениците спо- които рисуват моменти, при които са изпитвали различни чувства. Учениците спо-които рисуват моменти, при които са изпитвали различни чувства. Учениците спо-, при които са изпитвали различни чувства. Учениците спо- при които са изпитвали различни чувства. Учениците спо-. Учениците спо-по-
деляха какви чувства са искали да изразят със своята рисунка, какви чувства са изпитали, когато 
разглеждат творби на известни художници, рисуваха различни емотикони за изразяване на различни 
чувства и емоции.

В часовете по музика споделяха как звучат песните, които изучават /тъжно, радостно, весело, 
бодро, оптимистично/.

Как се усвоява емоционалното обучение: използвах съветите на психолозите за непрекъснатото 
повтаряне на едни и същи преживявания, които мозъка да отразява под формата на все по-стабилни 
невронни пътеки, превръщайки ги в навици, които да се прилагат в моменти на изпитания или болка.
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В заключение бих казал, че това е опит да се систематизира работата с учениците с цел повиша-
ване на тяхната емоционална компетентност. В по-нататъшната си работа ще се опитам да от-
крия и използвам и други техники и методи за стимулиране проявата на емоционална интелигент-
ност у учениците.

Наблюденията ми са, че след тези упражнения за развитие на емоционалната интелигентност, 
учениците разрешават по-добре проблемите си, имат по-добро поведение, по-малко тревожност и 
проявяват емпатия. Всичко това е предпоставка за по-добра атмосфера в класната стая, а това е 
важ на причината да продължа търсенията си в тази насока.
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Abstract. The teaching of scientific knowledge in the school everyday life faces the challenge of being presented 
in the new media. Before meeting „chalk knowledge“ at school, the prospective student has already met the 
computer and the educational satellite channels. As an attractive mediator of the school, the school celebration 
shows, even to the communities external to the school, the value of the learning. And as the educational process in 
the school day is more of an intimate process, the school celebration states to the society that a school is a successful 
one, besides everything else, with the way it makes use of attractive science. The paper summarizes the results of 
a project whose main objective was to offer alternative scenarios solutions for conducting the school holiday „We 
are already literate“.
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Основно предизвикателство днес е липсата на теоретическа и практическа подготвеност на 
студентите – бъдещи начални учители за същността, спецификата и морфологията на училищния 
празник. Темата за училищния празник и съпътстващата я проблематика отсъства от универси-
тетските курсове по педагогика.

Що е училищен празник? 
Училищният празник е сложен художествено-възпитателен комплекс. Той актуализира пред об-

ществото ценността познание чрез свои уникални, в динамиката на социалния и културния живот, 
образци и модели на празнично поведение, т.е. училищният празник се явява „институция“ [1, с. 47], 
„на която се отразява всяка криза в културата на дадена група“ [1, с. 121].

Училищният празник е институция толкова стара, колкото и новобългарското светско учили-
ще. Той предполага съвместната дейност не само на училищната, но и на разнообразни и разнород-
ни други общности и групи; третира /означава/ по особен начин фазите в ритъма на училищния жи-
вот, съобразно стабилна обществена ценност, чрез особеното поведение на общността. Празнич-
ното поведение не е произволно, а протича в строго съответствие със значимостта на събитието 
като ключов житейски преход в живота на ученика. Училищният празник предполага активност в 
реализацията му на обществено значими места. При публичното напомняне на ценността, за разли-
ка от други празници, които отслабват, отхвърлят или разрушават функциониращи структури, 
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авторитети и дейности, училищният празник ги запазва, нещо повече – възвеличава чрез адекватна 
система от „атракциони“. [2, с. 47-50; с. 443-448]

Предизвикателства, които заслужават изследователски интерес, са: традицията в съвременно-
то означаване и битуване на празника; събитие-ценност-почит, разглеждани в контекста на нова-
та емоционалност и личностен идеал на младите българи; азбуката и грамотността, иновативни- личностен идеал на младите българи; азбуката и грамотността, иновативни-личностен идеал на младите българи; азбуката и грамотността, иновативни-
те решения.

Помним ли начало на традицията? В училищния празник, както и в ежедневния училищен жи-
вот, атракционът наука следва да има сериозно присъствие. Вглеждането в историята на българска-ята на българска-та на българска-
та училищна празничност го открива още в първия известен документ-дописката в списание „Лю-
бословие“ [3] за „Всеобщото изпитание на шуменското взаимо-учително славянобългарско учили-3] за „Всеобщото изпитание на шуменското взаимо-учително славянобългарско учили-] за „Всеобщото изпитание на шуменското взаимо-учително славянобългарско учили-за „Всеобщото изпитание на шуменското взаимо-учително славянобългарско учили-
ще“, състояло се в 1846 година, на 11-й август, в неделя. Тогава, когато българското възрожденско учи-
лище е придобило самочувствие, когато се е възвисило до истински образователен институт, то де-
монстрира публично това си самочувствие, защото в борбата за цивилизационна еманципация, „до- защото в борбата за цивилизационна еманципация, „до-защото в борбата за цивилизационна еманципация, „до-„до-до-
като училището е само придатък към църквата и не е придобило своя автономност, то не може да 
има свой празник, а докато е лишено от представителност, то няма нужда от празник, който да го 
представлява“. [4, с. 39] 

За да отговори на очакванията на общността, „науката“ в училищния празник „Ние вече сме гра-ия празник „Ние вече сме гра- празник „Ние вече сме гра-
мотни!“ следва да има свой уникален облик, т.е. да бъде представена атрактивно, защото такава е 
нагласата на родителите, такива са очакванията на първокласниците, които всички сме им вменили. 
Атракционът наука е важен структурен елемент на празника. Но науката като атракцион е значи-
мо педагогическо средство тогава и само тогава, когато превръща определено събитие от разгръща-
щия се живот на ученика в значим жизнен епизод, води младата личност към някакво лично откри-
тие, стимулира чувството за личен успех и въплътява щастието, разбирано като щастие от жи-
вота, от познанието, от общуването, от порастването. Понятието атракцион следва да се разби-
ра като структурен елемент на училищния празник, като в резултат на сетивното и психологиче-
ското му въздействие върху празнуващата общност се формират определени степени на привлека-
телност и се постига равнище на хармонично взаимодействие, което обуславя адекватно празнич-
но почитане на ценността познание в ключови преходи на разгръщащия се живот на малкия ученик.

Азбуката и грамотността – позиции в отношението към тях:
Позиция на крайните националисти – „Прост народ – слаба държава“. Необразованите са обрече-

ни на постоянна безработица, а това предполага и задължителна криминализация и неизбежна етни-
зираност. Очаква се напрежение между България и ЕС по отношение на малцинствата. Ще следват 
санкции и допълнителен икономически недоимък.

Позиция на космополитите – „Паралелната азбука“. Българската азбука се ползва активно само в 
училищата и в няколко професии. В съвременния свят на бурно развитие на комуникациите азбука-
та живее повече в компютъра, отколкото върху белия лист. Решение – въвеждането на две успоред-
ни писмености.

Позиция на имиджмейкърите – „Не ме забравяй!“. Актуализиране на уникален български шрифт и 
предложение към български просветни и културни организации да „осиновят“ по една от уникални-
те букви на кирилицата. [вж повече в 5 ]

Позиция на ревнителите – „И ний сме дали нещо на светът!“. Кирилицата е свята азбука. Тя е 
духовно свързана с нас, българите, а и ние сме духовно свързани с нея. Въвеждането на две успоредни 
писмености ще бъде болезнено разцепване на обществото. 

Позиция на демитологизаторите – „Култът към ограмотяването“. Културата на 
„безписмеността“ е също толкова голяма, което не пречи да са много върховите Ӝ постижения. 
Средновековната култура в огромната си част е култура на неграмотни хора. Новият тип култура, 
рожба на модерните времена – XVIII-XX век, фетишизира грамотността. „Ограмотяването може да 
бъде разбирано като акт на насилие“, защото грамотността е начин човек да бъде „владян и насилван 
по-добре и по-успешно, за да бъде по-полезен като работник“. [вж повече в 6] 

Позиция на либералите – „Прави ли грамотността човека по-свободен?“ Обществото се разслоява 
и според начина, по който употребява своята грамотност. Основополагащ се явява въпросът: като 
може да чете и да пише, ученикът какво и колко ще чете и пише? 

Позиция на прагматиците – „Неграмотността е само видимата част на айсберга от учебни /
училищни/ несполуки и провали“. Сред всички възрасти тя е синоним на страдания, срам и социална 
изолация, съпътствана от безразличие към обществения живот. [вж повече в 7 и 8 ]
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Иновативно решение 
При подготовката и провеждането на училищния празник „Ние вече сме грамотни!“ следва да се 

нормализира фазовата му пулсация, като чрез нея естествено, логично и обосновано се разположат 
във времето различните му дялове /поредицата от прояви и дейности/ и се използва подходът „мон-
таж на атракциони“. Обобщава се резултатът от един проект, чиято основна цел бе да предложи 
вариативно решение при сценарното означаване на този училищния празник. Предлагаме следната 
възможна подредба:

Към фаза „Почит на ценността“:
Гастролираща изява в подготвителна група на детска градина. Провежда се в базова детска гра-

дина. Основната дейност е тематично утро „Аз и буквите“1.
Ден на отворените врати. Основната дейност са открити уроци за родители. 
„Не само азбуката, а и писмената“. Провежда се в читалищна библиотека. Основната дейност е 

запознаване с дейността на читалището и библиотеката му; поименно връчване на читателски кар-
ти на първокласниците. 

Посещение при кмета. Провежда се в кабинета на кмета или актова зала в общината/кметство-
то. Основните дейности са: представяне на откъс от литературно-музикалния концерт „Аз и бук-
вите“; даряване на кмета; подарък от кмета – Конституцията на Р България. 

„Ние битките обичаме“. Провежда се в парк след срещата при кмета. Основните дейности са: за-
саждане на дърво; поставяне на паметен текст и обща снимка; демонстрация на умения за управля-
ване на: велосипеди, кънки, ролери; демонстрация на познаване на Правилника за движение по улиците 
и пътищата; демонстрация на спортни умения – бягане, скачане, катерене и др.; игри.

„Памет и вяра“. Провежда се в молитвен дом, преди церемонията в училището. Основните дей-
ности са: богослужение за успех на учебното дело и за здраве на ученици, родители и учители; подарък 
от председателя на храмовото настоятелство – основната религиозна книга на вероизповеданието. 

Урок-демонстрация. Провежда се в училище /класна стая/, в ден събота, сутрин, след богослуже-
нието за успех на учебното дело. Основната дейност е демонстриране на образователни постижения 
чрез изпълняване на писмени инструкции. [9]

Ред за провеждане:
Преди началото, докато се събират участниците, звучат „вечни“ училищни песни.
Музикален сигнал № 1. Песен „Ние битките обичаме“

1. С шествие учениците влизат в залата и се насочват към определените за тях места.
Водещ 1: Мили родители, мили баби, дядовци!
Водещ 2: Скъпи роднини, приятели и гости!
Водещ 1: Добре дошли!
Водещ 2: Преди да започнем, нека разберем как се чувствате в този миг.

2. Интервю /прави се от водещите/
Въпрос към родителите: Какво Ви радва и какво ви натъжава днес?
Родители: отговарят.

3. Встъпително слово на учителя; 
Учител: След като разбрахме как се чувствате, нека се представим и ние. Ние сме „един клас от 

първолачета, които казват:
Всички ученици: „Ние вече сме грамотни!“ ...;
Учител: Един клас от фантазьори, които замечтаха:
Всички ученици: „Ако бях голям!“ ...;
Учител: Един клас от таланти, които заявяват:
Всички ученици: „Ние можем сами!“ ...;
Учител: Един клас от ученици, които с основание декларират:
Всички ученици: „Ние сме най-добрите!“2

По време на словото – мултимедийна презентация: кадри от интересни за класа случки и събития.
4. Демонстрация на образователни постижения чрез изпълняване на писмени инструкции.
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Учител: Да започваме, без да губим нито минута. Колко е часът?
Ученици: отговарят
Учител: Часът ни ще продължи точно ... минути. Когато те изтекат, един от Вас, на който съм 

възложил, ще обяви, че часът е завършил.
Ученици: изпълняват стих. „Всички букви зная“.
Учител: На чина пред всеки има запечатан плик. Моля, отворете го!
Ученици: изпълняват
Учител: Вътре ще намерите лист с инструкции за действие. По даден от мен сигнал ще ги изпъл-

нявате. Прочетете наум инструкция № 1!
Ученици: четат
Учител: Уважаеми родители и гости, инструкция № 1 гласи: ... /посочва ученик, който я чете на глас/.
Ученик: Напиши на лист името си!
Учител: Изпълнявайте! 
Ученици: изпълняват
Учител: Моля, всички покажете какво сте написали! А сега покажете написаното на Вашите ро-

дители!
Ученици: изпълняват
Учител: Прочетете наум инструкция № 2!
Ученици: изпълняват
Учител: Уважаеми родители и гости, инструкция № 2 гласи: ... /посочва ученик, който я чете на глас/.
Ученик: Напиши деня, месеца и годината на раждането си!
Учител: Изпълнявайте! 
Ученици: изпълняват
Учител: Покажете какво сте написали! Покажете написаното на Вашите родители!
Ученици: изпълняват
Учител: Прочетете наум инструкция № 3!
Ученици: изпълняват
Учител: Уважаеми родители и гости, инструкция № 3 гласи: ... /посочва ученик, който я чете на глас/.
Ученик: Напиши точния си адрес!
Учител: Изпълнявайте! 
Ученици: изпълняват
Учител: Моля, всички покажете какво сте написали! А сега покажете написаното на Вашите ро-

дители!
Ученици: изпълняват
Учител: Прочетете наум инструкция № 4!
Ученици: изпълняват
Учител: Уважаеми родители и гости, инструкция № 4 гласи: ... /посочва ученик, който я чете на глас/.
Ученик: „С какви банкноти и монети ще заплатите цената на стока, която струва 7 лв. и 39 ст.?“
Учител: В цветния плик има: 1 банкнота от 5 лв., 3 банкноти от 2 лв., 2 банкноти от 1 лв. и мо-

нети, съответно: 1 от 50 ст., 2 от 20 ст., 3 от 10 ст., 1 от 5 ст., 3 от 2 ст. и 2 от 1 ст. Моля, изва-
дете банкнотите и монетите и ги групирайте по стойности! /след като това е направено/ В опра-
знения цветен плик поставете онези банкноти и монети, с които ще заплатите цената на стока-
та! Изпълнявайте!

Ученици: изпълняват
Учител: Моля, предайте пликовете на вашите родители!
Ученици: изпълняват
Учител: пита трима ученици да представят своите решения.
Ученици: представят своите решения
Учител: – Сега всеки от Вас да пресметне колко пари са му останали!
Ученици: изпълняват
Учител: пита трима ученици да представят своите решения
Ученици: представят решенията
Забележка: Ако някой ученик е сгрешил, учителят се намесва с въпроси като: „Как получи този 

отговор?“ и „Разкажи ни какво направи?“
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Учител: пита родители дали учениците са дали точната сума за стоката
Родители: отговарят 
След отговорите на родителите, учителят ги приканва към аплодисменти. 
Учител: Прочетете наум инструкция № 5!
Ученици: изпълняват.
Учител: – След като изпълним тази инструкция, моля Вие, родители, да я формулирате! Посочен 

от учителя ученик „пуска“ синбек на песента.
Музикален сигнал № 2 – песен „Хубаво е в първи клас“ 
Ученици: пеят
Учител: Уважаеми родители, какво гласеше петата инструкция?
Родители: отговарят
Учител: Ученици, колко минути изминаха от началото?
Ученици: отговарят
Учител: А колко ни остават?
Ученици: отговарят
Мултимедийно представяне: икона на Св. св. Кирил и Методий
Учител: пита учениците познават ли тези хора, с какво са известни и какво знаят за тях
Ученици: отговарят
Мултимедийно представяне: букви от глаголицата, кирилицата и съвременния вариант на азбу-

ката.
Учител: пита учениците познават ли тези букви и какво знаят за тях.
Ученици: отговарят
Учител: посочва ученик, който „пуска“ синбек на песента „Буквички“
Музикален сигнал № 3 – песен „Буквички“
Ученици: пеят
Мултимедийно представяне:
на отделни слайдове има портрети на Св. Паисий Хилендарски, д-р Петър Берон, Васил Левски, 

Христо Ботев, Иван Вазов, /патрона на училището/, Владимир Димитров – Майстора, Джон Ата-
насов. 

Възможни са и други варианти по преценка на учителя
Музикална „подложка“ – „Химн на народните будители“.
Учител: пита учениците познават ли тези хора, какво знаят за тях
Ученици: отговарят
Мултимедийно представяне: снимки на забележителности в и около населеното място.
Учител: пита учениците познават ли тези забележителности и какво знаят за тях
Ученици: отговарят
Учител: Ученици, колко минути изминаха от началото?
Ученици: отговарят
Учител: А колко ни остават?
Ученици: отговарят
Мултимедийно представяне: на отделни слайдове: сцени със заплахи и насилие над деца с тел. 112.
Учител: Познат ли Ви е този телефонен номер? 
Ученици: отговарят
Учител: Кога се налага да го ползвате?
Ученици: отговарят.
Аплодисменти.
Учител: Уважаеми родители и гости, Вие вероятно сте обърнали внимание на нашия Законник на 

класа. /Показва къде се намира./ Изработен е от всички нас и е приет с всеобщо съгласие. В него вклю-
чихме правата и задълженията на ученика и учителя, които ще спазваме и уважаваме в съвместната 
си работа. Помогнахме си, като използвахме някои текстове от „Всеобщата декларация за правата 
на детето на ООН“ и Училищния правилник. За онези, които не са успели да се запознаят с него, ще го 
представим. Моля, четете! А докато Вие правите това, учениците ще попеят.

Мултимедийно представяне: текстове от Законника.
Музикален сигнал № 4 „В първи клас“ /„Здравей, първокласник ...“/
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Ученици: пеят
Учител: Сега да се върнем отново към листа с инструкциите. Прочетете наум инструкция № 6!
Ученици: четат
Учител: Уважаеми родители и гости, инструкция № 6 гласи: ... /посочва ученик, който я чете на глас/.
Ученик 1: Молим родителите, които са изключили мобилните си телефони, да ги включат!
Ученик 2: Нека телефоните да бъдат включени на беззвучен режим!
Учител: Ученици, изпълнявайте инструкцията: „Изненада!“
Ученици: изпращат на родителите си SMS с текст: „Родители, обичам Ви!“
Учител: Уважаеми родители, за онези от Вас, чиито мобилни телефони не са у тях, вижте как-

во написаха Вашите деца!
Мултимедийно представяне: текст: „Родители, обичам Ви!“
Учител: Ученици, нека го кажем всички на глас!
Ученици: изпълняват
Аплодисменти.
Ученик: Господин учителю, сега е точно .... ч. и ..... мин. Часът завърши!
Учител: обобщава и благодари на учениците.
Ученик: изпълнява стихотворението „Сбогом, букварче“
Учител: Ученици, в тази седмица Вие получихте ценни подаръци. Господин кметът Ви подари 

Конституцията на Р България; председателят на храмовото настоятелство Ви подари ... /посочва 
се основната религиозна книга на вероизповеданието/. Сега Ви съобщавам, че министърът на образова-
нието, младежта и науката ви подарява любимата Ви книга – Вашият Буквар. Четете и пазете те- Четете и пазете те-Четете и пазете те-
зи свещени книги! Те са ни правили, правят ни и ще ни правят българи.

Ученици: благодарят
Учител: Уважаеми родители, помогнете на децата си да създадат своя книжовна сбирка. Направе-

те или закупете рафт, или шкаф, където те да поставят и съхраняват своите първи свещени кни-
ги! Помагайте им да го допълват с книги, прочетени от тях! А сега, ученици, е време да връчите Ва- А сега, ученици, е време да връчите Ва-А сега, ученици, е време да връчите Ва-
шите подаръци.

Музикален сигнал № 5 – еднакъв с Музикален сигнал № 1
На фона на Музикален сигнал № 5 учениците подхождат към родителите си и им връчват предвари-

телно подготвения албум с материали от етапни проверки по учебните дисциплини, който е стоял под 
чина пред всеки ученик. В албума е приложено и пожелание от учителя към всеки ученик, в което са отразе-
ни неговите интереси, възможности, мечти; напечатано на цветна хартия, съпроводено с лично обръще-
ние към родителите.

Церемония по раздаване на свидетелствата, грамоти и награди. Провежда се в училище, 
непосредствено след урока-демонстрация. Основните дейности са: минута за размисъл; връчване 
на свидетелствата за придобита начална грамотност, грамотите и наградите; поздравление към 
ученици и родители от директора на училището. [9]

Ред за провеждане:
Водещ 1: Сега очакваме да получим поздравление и от един наш приятел! Мнозина от Вас, роди-

тели, също го познават. 
Водещ 2: Каня ..............................., възпитаник на училището.
Забележка: При невъзможност за лично присъствие, приветствието се записва предварително и 

се излъчва с мултимедията.
1. Приветствие на ......................, възпитаник на училището.
Музикален сигнал № 6 – „Тържествен сигнал“.
Ученик изпълнява стихотворението на Иван Вазов „Аз съм българче“.
Музикален сигнал № 7 – „Химн на Р. България“
Мултимедийно представяне: исторически забележителности и красиви кътове в България
2. Минута за размисъл.
Учител: Драги родители, баби и дядовци! Погледнете децата си! Те пораснаха. Всички станаха по-ум-

ни, по-самостоятелни. Те вече са грамотни!
Драги ученици! Погледнете Вашите родители! Това са същите, които будуваха, когато бяхте болни; 

същите, които преди 7 месеца ви доведоха за ръка в училище; същите, които Ви подкрепят и помагат, за 
да стигнете дотук.

Нека в минутата за размисъл да осмислим значимостта на случващото се днес!
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3. Връчване на свидетелствата за придобита начална грамотност, грамотите и наградите.
Протича в следния ред: 

1. Класният ръководител подава на Директора документите със следния текст: „Господин /Госпожо/ 
Директор, поднасям Ви за връчване свидетелство за придобита начална грамотност на ученика ....... .

2. Директорът връчва документите, ръкува се и се снима с ученика. 
3. Получилият документите ученик слиза от другата страна на сцената и сяда на мястото си. 
Забележка: По преценка на учителя, към свидетелството за придобита начална грамотност мо-

гат да се добавят грамоти и награди за постижения.

4. Поздравление към ученици и родители от Директора на училището.

5. Закриване на церемонията. 
Музикален сигнал № 8 „Многая лета“, изп. Б. Христов
Мултимедийно представяне: „Горящ огън“
Към фаза „Веселие“:
Коктейл. Предоставя възможност за изграждане на естетически вкус, грамотност при хранене и 

проява на качества за спонтанно междуличностно общуване. Провежда се в стола на училището или 
друго подходящо помещение. Основните дейности са: импровизиран или фирмен кетъринг, забавни 
игри по преценка на родителите, свободни разговори, спонтанни снимки.

1 Тематичното утро „Аз и буквите“ по същността си се реализира като литературно-музикален кон-
церт, добил гражданственост като „Празник на буквите“.

2 Иванова, Е. Основи на театралната култура. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2006, 
с. 80-81.
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Десислава Миленкова, Мариана Закова
137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ

MANAGEMENT OF INNOVATION IN MODERN SCHOOL
Desislava Milenkova, Mariana Zakova
137 Secondary School „Angel Kanchev“, Sofia

Abstract. Today’s children grow up in an environment where technology „rules“ – we see more and more 
smart phones and tablets in their hands, their everyday life is bound to a computer, a laptop and to the Internet. 
In order to make the important link between the real world and the school it is necessary to change not only the 
habits but the direction of the use of innovative technologies which are being implemented increasingly in the ac-
ademic environment.
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Мanagement of innovation itself is also innovation. Innovation, connected with sharing and collaboration 
amongst teachers to achieve the objectives; continuous professional development of teachers; support through 
training – using the latest technologies and involvement of these technologies in the learning process; cooperation 
and sharing of experience with partners at the regional and global level, by organizing educational visits, virtual 
meetings and joint projects.

Keywords: management of innovation, education, modern school, 21st century skills
Стремежът на работещите в сферата на образованието е всяко дете да получи еднакъв достъп 

до него и действителен шанс за реализация. Изискванията на 21 век са предизвикателство пред всяка 
образователна система, пред всяка образователна институция. 

Потокът от иновативни предложения, които се появяват непрестанно и се предлагат в помощ 
на образованието, трябва да бъдат управлявани, а това означава да бъдат добре изучавани, за да 
подпомогнат усилията за попълване на пропуски, за добавяне на нови модели в образованието днес.

Според професор Майкъл Фулън, пропуските са свързани с разликите между света, който изучават 
младите хора в класната стая, и реалния свят – извън нея; между уменията, които учениците 
придобиват в училище и уменията, които ще са им нужни по-късно в живота. Друг проблем е и разли-. Друг проблем е и разли- Друг проблем е и разли-Друг проблем е и разли-
чието в достъпа до висококачествено образование и технологии в зависимост от социалния статус на 
младите хора. Правилното и добре дозирано използване на иновативни средства подпoмага пътищата 
за заличаване на тези разлики и прави училището не само привлекателно, но и ефективно. Основната 
идея е управлението на иновациите да се превърне в постоянна политика в образованието.

Съвременните деца растат в среда, в която технологията „властва“ – в техните ръце все по-
често се забелязват смартфони и таблети, тяхното ежедневие е свързано с компютъра, лаптопа, 
Интернет. За да се осъществи така важната връзка между реалния свят и училището, е необходимо 
да се променя посоката на ползването на технологиите, като се внедряват все повече в учебнаия про-те, като се внедряват все повече в учебнаия про-, като се внедряват все повече в учебнаия про-ия про- про-про-
цес. Смартфонът се превръща в средство за „разкодиране“ и търсене на информация (използване на 
QR кодовете), чрез таблетите може да се осъществяват разнообразни учебни дейности (например 
създаване на комикс), а КИНЕКТ дава така важната за днешното обездвижено поколение физическа 
активност, съчетана с учебна дейност. 

Така се променя отношението на учениците към тези продукти – от средство за комуникация и 
игра те се превръщат в мощен помощник и образователен инструмент.

В 137 СОУ „Ангел Кънчев“ е създадена нова позиция – Мениджър по иновациите, който отговаря за 
цялостната визия на иновативното обучение – търсене на нови технологии, апробирането на нови 
иновативни решения както и управление при внедряването им. Той представи в Португалия проек-
тa CARE, в който успешно се използват КИНЕКТ, KODU, Microsoft Tag, web 2.0 платформи (glogster). 
По време на създаването на този проект мениджърът по иновациите организира участието на учи-
тели, които от своя страна показаха на учениците, че технологията може да се използва не само в 
свободното си време, а и като средство за учене.

В основата на визията ни стои концепцията, че управлението на иновациите също е иновация, 
свързана с:

 y Училищната политика и иновативна култура – мотивиране на учителите да търсят и из-
ползват разнообразни иновативни решения в учебния процес 

 y Споделяне на добри практики и сътрудничество между учителите .
 y Непрекъснатото професионално усъвършенстване на учителите; 
 y Подпомагане чрез обучения – за използване на най-новите технологии и ангажиране в използва-

не на тези технологии в учебния процес 
 y Сътрудничество и споделяне на опит с партньори на регионално и глобално ниво, чрез органи-

зиране на учебни визити, виртуални срещи и съвместни проекти. 
Естествен е въпросът как иновациите и тяхното прилагане би подпомогнало модерно обра-

зование, насочено към развитие на умения у учениците, необходими им в реалния живот в 21 век. 
Въвеждането на иновативни модели довежда до промяна на средата, в която учат учениците – 
извън класната стая те изследват и търсят сами отговори на различни въпроси, работят в екипи, 
използват Web2.0 (3.0) среда и от домовете си. 

Промяната в средата и начините на учене, води до промяна на ролята на всеки ученик и на всеки 
учител. Учителят се превръща в коуч, в съветник, който създава условия, подпомага, напътства. В 
такава среда чрез самостоятелното търсене на отговорите на поставените задачи, ученикът вече е 
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активен елемент от образователния процес – а това води до мотивация за учене, бърза адаптивност и 
гъвкавост при вземане на решения, връзка на изучаваното с реалния свят, в който той изследва и търси. 

Признание за постигнатото по отношение на внедряването и управлението на иновативни 
практики в 137СОУ „Ангел Кънчев“ е обявяването му за училище-ментор в световната програма за 
инолвативни училища на Майкрософт Корпорейшън.

Следваща стъпка във визията за иновативен мениджмънт на съвременото училище е да се ини-
циира Съвет по иновациите в образованието към МОМН, в който да участват всички учители от 
страната, доказали приложени в своята практика иновативни решения, както и представители на 
бизнеса, които имат отношение към образователните технологии. 

Евгения Цветанова Петрова
ЦДГ № 25 „Братя Грим“, гр. Шумен

ВКЛЮЧВАНЕ НА ИКТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ICT IN KINDERGARTEN
Evgeniya Tsvetanova Petrova
25th Kindergarten, Shumen

Abstract: The article presents some good practices, introduced in education process in 25th Kindergarten 
„Bratya Grim“, Shumen. The reader will come to know about our experiences, how to implement our competencies 
in working with ICT, ideas on how to use ICT in kindergartens and share these ideas with their colleagues. The 
author write for key role ICT in the management of educational process.

Keywords: using ICT, kindergarten, new practices

В контекста на Програма учене през целия живот към ЕК, където е записано, че един от приори-
тетите е дигитално образование, а една от целите е насърчаването на чужди езици и включването 
на ИКТ технологии в учебния процес, нашата детска градина от няколко години е насочила внимани-
ето си към внедряване на този вид технологии в учебно-възпитателния процес. Интересът ни се за-
силва и след приемането на Стратегията „Европа 2020“, в която са изведени приоритети, един от 
които интелигентния растеж. Това означава постигане на по-добри резултати в ЕС в:

 y образованието (насърчаване на хората да се учат и усъвършенстват уменията си).
 y изследванията/иновациите (създаване на нови продукти/услуги, генериращи растеж и работ-

ни места, и помагащи за решаване на социалните проблеми)
 y цифровото общество (използване на информационните и комуникационните технологии) 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_bg.htm/.
Детската градина, като част от образователната ни система, не може да стои в страни от про-

цесите в обществото, да работи с остарели методики и без важни компетенции на учителите, ко-
ито дори децата вече овладяват в най-ранна възраст. Отчитайки проблемите, които поставя ком-
пютъризацията пред възпитанието на децата от една страна, и възможностите, които тя дава 
за развитие на образователния процес, екипът ни започна поетапна програма за включване на ИКТ в 
детската градина. Различихме три насоки:

 y ИКТ в помощ на учителя
 y ИКТ в полза на децата
 y ИКТ в полза на родителя.

От друга гледна точка разделихме бъдещата си работа и в следните зони:
 y ИКТ за индивидуална работа с децата
 y ИКТ за работа в малка група
 y ИКТ за работа с цялата група.

За да успеем трябваше да имаме цели за осигуряване на технически капацитет, което се оказа 
най-трудната, но не непосилна задача. Първата ни стъпка бе всички учители да бъдат компютърно 
грамотни поне на елементарно ниво. Това стана чрез национална програма на МОМН. Съобразихме 
се с възрастови особености и интереси. На тези, които проявяваха по-голяма активност и интерес, 
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осигурихме още възможности за квалификация. Допълнително те се самоусъвършенстваха. Първата 
задача на екипа бе да създадем база, която нарекохме библиотека, за която всеки учител направи сам 
или с помощ по пет презентации, свързани с различни теми и направления от учебното съдържание. 
Така стартирахме учебната 2008/9 г. с плахите 80 разработени идеи. 

Втората ни стъпка бе почти паралелна с първата – да започнем компютъризация на групите. Ка-
то начало имахме два стационарни компютъра в дирекцията и при ЗАС. Чрез дарение получихме още 
два втора употреба. Направихме акция „Подари моята картичка“ – ние правехме коледни картички 
и ги предлагахме на фирми, които традиционно използваха този начин да честитят на партньори и 
клиенти. Благодарение на това се сдобихме с два лаптопа и още един компютър.

Третата стъпка бе достъпът до интерент на всички групи. Наш родител – специалист направи 
възможен безжичния Интернет в едната ни сграда. Втората хващаше като начало безплатният ин-
теренет на Община Шумен. Недостатъкът – сесия от час за ползване. 

Четвъртата стъпка включване пряко в учебно-възпитателния процес на ИКТ чрез различни фор-
ми. Това бе заложено и в годишната ни цел през 2009/2010 и 2011/2012 г. 

Като активен потребител на Програма „Учене през целия живот“ аз имах възможността да по-
сетя много европейски страни – училища и детски градини в тях. Виждах каква техническа възмож-
ност имат и колко малко използват потенциала Ӝ. Затова през 2009 г кандидатствахме и бяхме одо-
брени като единствената детска градина в Европа за домакини на учебна визита на тема „Включване 
на ИКТ в детската градина“. В нея се включиха специалисти от пет европейски страни. В рамките на 
пет работни дни ние ги запознахме с нашия опит с уговорката, че няма да представим нови техноло-
гии, а как без финансови средства можем да се организираме и направим учебния процес по-интерак-
тивен, интересен, съвременен. По време на визитата участниците имаха възможност да се включат 
в семинарните ни занимания по темата и да участват в открити моменти във всяка една от осем-
те ни групи. Така представихме добри практики за всяка възраст, за индивидуална работа, в малка и 
голяма група, практики с интерактивна портативна дъска.

През следващата година дообогатихме „библотеката“ си и тя достигна 230 презентации, кои-
то ползваха колегите с по-малко компютърни компетенции. Останалите правиха уроци, работейки 
в Интернет, взимайки материали от там, ползвайки програмни продукти, съобразени с възрастови-
те особености на нашите възпитаници. Закупихме още три лаптопа и доставихме още три стаци-
онарни компютъра. Така вече всяка група разполагаше с компютър. Вече имахме два проектора. На-
правихме безжична Интернет връзка и в другата сграда. Мислехме как да въвлечем родителите, кои-
то намират повече време за компютъра, отколкото за детската градина. Така:

 y Направихме скайп-адреси на всички групи и родителите можеха по всяко време да се свържат с 
учителя.

 y Направихме профили във Фесйбук на повечето групи.
 y Списвахме блог на градината, направихме и сайт.
 y Стартира нашата първа он-лайн телевизия – по същество това е блог, но в него децата като 

репортери показват кратки моменти от работата на децата през деня. Така те се чувстват 
полезни, известни, оценени от една страна, а родителите могат да съпреживят деня на дете-
то си. Това е хубава, при това напълно безплатна идея – всеки учител отделя по три минути 
да направи запис с телефона или фотоапарата си и още три минути, за да качи материала в 
блога – телевизия. Имаме зрители от четири континента. Оказа се, че това е един своеобразен 
електронен дневник на събитията в градината.

През 2011 година бяхме за втори път домакини на такава визита и вече допълнихме представяне-
то с работа с таблети. Пак чрез инициативата „Подари моята картичка“ събрахме пари и си заку-
пихме пет таблета. С тях децата се занимават индивидуално или в малка група. Могат да рисуват, 
решават задачи и други полезни дейности. Вече имахме и още една интерактивна дъска, което напра-
ви работата ни по-лесна.

Учителите излъчиха малка работна група, която да отговаря за телевизията и блога, друга за об-
новяване на библиотеката. 

Важен момент в работата ни е откриването на нашия ИКТ център в помощ на учителя. Това бе 
място в нашата градина, снабдено с компютър, проектор, принтер, камера, Интернет и др, които 
може да ползва всеки учител не само от нашата детска градина. Тук учителите ни се събират и об-
съждат идеи за различни ситуации, как да бъдат представени по-интересно, тези, които са по-на-
пред в работата с ИКТ помагат на останалите.
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Ценен помощник в работата ни с ИКТ е електронната мрежата на европейските учители – 
eTwinning. Градината ни е работила по повече от двадесет електронни виртуални проекта, за три 
от които е получила европейски знак за качество. Самата работа по проект се оказва ефективен ме-
тод за преподаване на съдържание. Он-лайн връзка с партньори, обмен на материали, виртуални ал-
буми, дейности и идеи,споделени в личното виртуално пространство бяха пряко включени в учеб-
но-възпитателния процес.

Като национален посланик на eTwinning аз съм и обучител за работа в платформата. Така през 
2011 година с моите колеги-посланици направихме повече от 11 семинара по първи обучителен модул 
и през 2012 още 3 по втори обучителен модул. Всички учители от нашата детска градина са минали 
първия, който представя стъпките за работа в портала, а половината са завършили вече и втория – 
за работа в екип и възможности за квалификация в портала. Това дава възможност за обмен на идеи и 
практики с колеги от цялата страна.

За успешната ни работа важно значение има и фактът, че всички наши педагози имат минимум 
първо ниво на владеене на поне един чужд език. Три години сме домакини на асистенти по секторна 
програма Коменски на Програма „Учене през целия живот“. И трите момичета бяха от Италия с вла-
деене на английски език. Така учителите ни усъвършенстваха чуждоезиковите си компетенции спо-
ред желанието си и могат успешно да търсят и прилагат нови практики чрез интеренте и други 
проекти в своята ежедневна работа.

Може да се каже, че в Шумен бяхме първата градина, която осъзна бъдещото значение на дигита-
лизацията на учебния процес и започнахме целенасочена работа още преди пет години. Днес всяка гра-
дина има компютри и проектори. Някои имат вече и портативни интерактивни дъски. Но все още 
този вид технологии често се спират до класическата презентация. Нашите усилия са насочени към 
творческото използване на съвременните ИКТ, така че престоят на децата в градината да бъде кол-
кото приятен и занимателен, толкова и полезен за тяхното обучение в бъдеще и успешната им со-
циализация и реализация в живота. Този вид технологии могат да бъдат и много вредни, но ние из-
ползваме тяхната положителна информационна мощ, за да формираме у децата умения да търсят 
познанието през целия си живот.

Литература:
1. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm
2. http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
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НИЕ НОСИМ СВЕТЛИНА ЗА БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА

WE BRING LIGHT TO THE FUTURE OF THE WORLD
Iliana Marinova Panteleeva, Marinka Chaneva Ivanova 
24th Kindergarten, Shumen

Abstract: 24th Kindergarten, Shumen is the largest kindergarten in the region. It is a miniature multi-ethnical 
model in our society – a bunch of different ethnicities. For 30 years time the kindergarten staff has been searching 
for innovative solutions for education and training for preschool children. Parts of such good pedagogical practic-
es are published in print: „Innovative Pedagogical Practices“, „A Self-educational game“ and „Interactive forms in 
the kindergarten.“

The pedagogical team is looking for innovations in additional forms of training of musical kind to be performed 
on stage to provide for an equal start for children of different ethnicity. Traditionally each year the preparatory 
groups present operettas for children by children.

Teachers from kindergarten № 24 „Svetulka“ develop multimedia presentations on educational trends to 
keep pre-school education up-to-date. The kindergarten has a ‘bank’ of multimedia products that are enriched 
periodically.

Keywords: kindergarten, operettas for children, innovation, presentations, training, light, our books
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ЦДГ №24 „Светулка“ гр. Шумен е най-голямата детска градина в областта. Тя е умален мултиет-
нически модел в социалното пространство – китка от различни етноси (българи, роми, турци, ар-
менци). 

От 1997 год. детската градина работи по авторска програма „Аз променям света“ (проф. Ир. Ко-
лева и колектив). Програмата е иновативна за образователната система с използваните педагогиче-
ски и психологически подходи, и кодираната в нея технология на педагогическата ситуация. Отво-
реният характер на програмата дава възможност на всеки учител да търси и прилага нови форми и 
методи в педагогическото взаимодействие. За своя тридесет годишен път детската градина търси 
иновативни решения за възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст. Част от 
такива добри педагогически практики са публикувани в печатни издания: „Иновационни педагогиче-
ски практики“, „Самообучаващата игра“ и „Интерактивни форми в детската градина“.

В процеса на социализация особено място заемат празнично-обредната система на всеки етнос, 
и в това фигурира в празничния календар на детската градина с участие на семейството. Детска-
та градина е ориентирана към изкуство и лингвистика и се развиват артистични, танцувални, му-
зикални умения у децата. Изкуството като универсално средство за комуникация дава възможност 
на всяко дете да се изяви, независимо от индивидуалните си особености. Съчетанието от текст, 
танц, музика и песен, както и развитие на сюжетната линия е близко до детската природа. 

Педагогическият екип търси иновации в допълнителни форми на обучение с музикално-сценичен 
характер, чрез които се осигурява равен шанс на деца от различен етнос. Традиционно всяка година 
се представят детски оперети от децата от подготвителните групи. Досега са представени дет- Досега са представени дет-Досега са представени дет-
ските оперети „Храбрият оловен войник“ и „Бременските градски музиканти“ по популярните при-
казки. Изграждане на културната идентичност на детето чрез музикално-сценични произведения се 
възпитават ценности като: толерантност, съпричастност, доброжелателност, уважение към дру- ценности като: толерантност, съпричастност, доброжелателност, уважение към дру-ценности като: толерантност, съпричастност, доброжелателност, уважение към дру-
гия и възможност да се изпитат цяла гама от положителни емоции.

За да бъде актуално предучилищното образование учителите от ЦДГ №24 „Светулка“ разработ-
ват мултимедийни презентации по образователните направления. Мотивирането на децата чрез 
съдържанието на текста и смисъла, заложен в слайдовете, е силно въздействащо за тях и съдейства 
за ефективността на обучението им. Всяка тема има свой дизайн, завладяващ вниманието на деца-
та с разнообразието на кадрите, ефектни анимации и интерактивни елементи. Организацията на 
работа налага последователно и активно участие, ситуациите преминават неусетно и изключител-
но ползотворно. Демонстрацията на мултимедийните презентации се предхожда от беседа с раз-
лични въпроси, предварително зададени задачи за наблюдение. Съчетаването на добрата методика на 
преподаване с атрактивните възможности на мултимедийните презентации, създават условия за 
по-качествено обучение. Детската градина разполага с,,банка“ от мултимедийни продукти, която 
се обогатява периодично. Веднъж разработена, презентацията дава възможност на учителя да я из-
ползва в различни етапи от усвояването на знания, умения и отношения, но и да отчита нивото на 
усвояемост. Най-важният принос на презентациите, че превръща детето от пасивен наблюдател в 
активен участник в педагогическата ситуация.

Детска градина „Светулка“ създава своя специфичен облик и търси нови възможности за разви-
тие. Съвременният етап на развитие на обществото изисква от учителя нов поглед към детето, 
образованието, микро и макросредата и познаване на приоритетите на българското и европейското 
образователно пространство. 

Промяната на гледната точка води до изграждане на личностни и професионални компетентно-
сти у учителя, което от своя страна води до качествено изграждане на ключови компетентности 
у детето. А може би това са териториите за иновации? 

Само реализираните идеи носят заряда на бъдещите иновации и светлината на промяната!
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С КНИЖКА И МИШКА КЪМ УЧИЛИЩЕ

WITH A BOOK AND A MOUSE TO SCHOOL
Antoaneta Milanova Naychova, Petrana Nikolova Kotupanova, Ivalina Mitkova Todorova
1Hristo Toprakchiev Secondary School, Bozhurishte
2Buratino Kindergarten, Bozhurishte
3Detelina Kindergarten, Bozhurushte

Abstract. „With a book and a mouse to school“ is a joint project for cooperation and exchange of educational 
experience between school „Hristo Toprakchiev“, Bozhurishte, Detelina Kindergarten and Buratino Kindergarten, 
Bozhurishte. The report describes the pedagogical exchange and interaction between educational institutions not 
only at methodological level, but in purely practical terms. It presents options for integrating the software „Envi-at methodological level, but in purely practical terms. It presents options for integrating the software „Envi-methodological level, but in purely practical terms. It presents options for integrating the software „Envi-Envi-vi-
sion“ in the studied areas in the preschool group.

Keywords: Cooperation, Kindergarten, School, Envision

 „С книжка и мишка към училище“ е проект за педагогически обмен в областта на интегриране на 
технологиите в процеса на обучение между детска градина и училище.

Обменът се осъществява между три учебни заведения в гр. Божурище, обл. Софийска – ОДЗ „Бу-
ратино“, ОДЗ „Детелина“ и СОУ „Летец Христо Топракчиев“. Той включва работа със българския 
софтуер „Енвижън“ в образователно-познавателни ситуации в предучилищна група. Набелязани са 
три направления, в които да се осъществи взаимодействието. 

 y Методическа работа
В това направление методическите звена на учебните заведения обменят идеи и опит на чисто 

теоретично ниво. Запознават се със стандартите и ДОИ в предучилищна група и начален етап. Об-
съждат се посоките за взаимодействие, формулират се целите и се набелязват дейности, свързани с 
тяхната реализация. Дейностите включват посещение на открити уроци в училище и семинари. Из-
готвя се структурен план на практическата работа и се разпределят задачите. Избира се координа-
тор на проекта и отговорници по съответните действия.

В резултат на проведените няколко работни срещи на методическите звена, се формулира ос-
новната посока, в която да се осъществи взаимодействието – възможности за интегриране на ИКТ 
на предучилищна група. Проучен беше педагогически опит на колеги от цялата страна. Той (опитът) 
показва, че интегрирането на технологиите в предучилищна група, в повечето случаи, се свежда до 
онагледяване на учебното съдържание с помощта на мултимедийни продукти – видео, презентации, 
флаш-игри. Това става фронтално, като децата са в ролята на наблюдатели. Досегът им до техно-
логията е ограничен, защото детските учебни заведения не разполагат с компютърни зали и това 
затруднява изграждането на дигитална култура у подрастващите. В същото време, съвременните 
деца израстват с високите технологии, те са тяхно битие и естествен спътник в ежедневието им. 
Ролята на учителя в предучилищното възпитание е да формира у тях хигиенни и режимни навици за 
боравене с компютъра, както и да ги насочи към употребата му не само за развлекателни, но и за об-
разователни цели. Педагозите от двете методически звена бяха единодушни в мнението си, че мно-
гомишковият софтуер „Енвижън“ би могъл да компенсира тези липси в предучилищното възпитание 
и обучение, а мениджърите на детските заведения подкрепиха идеята, изтъквайки и чисто финан-
совата Ӝ рентабилност. Основанията за провеждането на образователно-познавателни ситуации в 
предучилищна група с многомишковия софтуер „Енвижън“ са, че той ще допринесе не само за разно-
образяване и обогатяване на учебното съдържание с дейности и нов тип задачи, но ще съдейства и 
за формиране на умения за работа с компютърни технологии. По конкретно, това е работа с компю-
търна мишка – щракване с ляв, десен бутон, задържане, влачене и др. Ще съдейства децата да се ори-
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ентират в мониторния екран, да „разчитат“ неговите символи, да усвоят основните термини ка-
то показалец, прозорец, бутон и др. на български език, като по този начин се преодолее влиянието на 
англоезичния технологичен жаргон.

 

Фигура 1. Ориентиране в работната среда на „Енвижън“

От страна на началните учители бе предложено да се използва практиката „Деца обучават де-
ца“. Ученици от начален етап да помагат в първите уроци на предучилищниците със системата „Ен-
вижън“. Тяхната роля да бъде предимно менторска, свързана с подпомагане на децата при боравене с 
мишка и ориентиране в алгоритъма и символиката на системата. Участието на учениците в нача-
лен етап е доброволно. Включени са ученици от IV б клас, които са едни от първите ползватели на 
софтуера „Енвижън“. Те проявиха изключителна отговорност като „дигитални настойници“ на бъ-
дещите първокласници и показаха на практика отлично изградени компютърни компетенции. Огро-
мното желание, с което идваха на ситуациите и изключителното внимание и толерантност, кое-
то проявяваха към децата е показател, че „деца обучават деца“ е една изключително успешна прак-
тика, чиито корени са заложени в историята на българското образование, конкретно във взаимно 
училище.

 

Фигура 2. Деца обучават деца

 y Практическа работа
Това направление е свързано с чисто практическата реализация на взаимодействието, а именно 

провеждането на съвместни уроци в предучилищна група със системата „Енвижън“. Тази дейност за-
почва с наблюдения на открити уроци в СОУ „Летец Христо Топракчиев“, проведени с модулите на 
„Енвижън“. Посещение на обучителен семинар за работа с „Енвижън“ в 137 СОУ „Ангел Кънчев“, про- обучителен семинар за работа с „Енвижън“ в 137 СОУ „Ангел Кънчев“, про-обучителен семинар за работа с „Енвижън“ в 137 СОУ „Ангел Кънчев“, про- в 137 СОУ „Ангел Кънчев“, про-в 137 СОУ „Ангел Кънчев“, про- про-про-
веждане на работни срещи с педагозите, включени в взаимодействието.

План-сценариите на образователно-познавателните ситуации се разработват методически от 
предучилищните педагози в детските заведения. Те се адаптират към системата „Енвижън“ от гл. 
начален учител Антоанета Миланова – апробатор и обучител за работа с „Енвижън“. Детайлите, 
свързани с разработване на задачи с инструментите на „Енвижън“ се уточняват и дискутират по 
време на работни срещи между педагозите. Формулират се цели и задачи свързани не само с конкре-
тиката на образователно-познавателната ситуация, но и такива, които да формират у предучи-
лищниците дигитална култура.

Тук са предвидени и „загряващи“ ситуации. Те се провеждат извън графика, като целта им е деца-
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та да опознаят системата „Енвижън“, да свикнат да работят с нея и добият увереност, която ще 
е от полза в „истинските“ ситуации.

 y Работа с родители
Работата с родители е насочена предимно към родителите на децата. Провеждат се родителски 

срещи в детските заведения. Родителите се запознават с екипа на взаимодействието, с целите на 
обмена и със системата „Енвижън“. Поддържа се непрекъсната обществена информираност чрез сай-
та на СОУ „Летец Христо Топракчиев“ – начален етап, сайта на ОДЗ „Буратино“, групите на дет-
ските заведения и училището във Фейсбук, местният вестник. В края на взаимодействието се про-
веждат открити уроци.

Фигура 3. Открит урок с родители в ОДЗ „Буратино“

В работните си срещи, трите методически обединения формулираха и си поставиха следните цели:
 y Засилване професионалното взаимодействието между начални и предучилищни педагози.
 y Синхронизиране на дидактически цели и очаквани резултати между предучилищна група и пър-

ви клас.
 y Осигуряване плавен преход на децата от предучилищна група към първи клас.
 y Проучване възможностите за интегриране на информационните технологии в образователно-

познавателния процес в детските заведения.
 y Разнообразяване и обогатяване на педагогическата практика с нови интерактивни методи и 

подходи.
Практическата работа в обмена се провежда на два подетапа, които времево отговорят на пър-

ви и втори учебен срок в училище и планово разпределят работата с детските заведения.
 y Месец: октомври/февруари

Обучително-познавателни ситуации в предучилищна група в ОДЗ „Буратино“ 
ОДЗ „Буратино“ е най-старото детско заведение в гр. Божурище. То има 8 групи, като една от тях 

е яслена. Общо 220 деца посещават детската градина, които се обслужват с много любов и професи-
онализъм от 16 педагози и 18 души помощен персонал. Детската градина има сайт, знаме, химн и лого.

Фигура 4. Сграда на ОДЗ „Буратино“
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По инициатива на директора на ОДЗ „Буратино“, група учители от детската градина посеща-
ва обучителен семинар за работа с „Енвижън“, състоял се в на 137 СОУ „Ангел Кънчев“. Там се запоз-
нават с опита на свои колеги, които вече са използвали новата система. Така възниква идеята за въ-
веждането на „Енвижън“ в обучението в предучилищна група. Основанията са, че програмата поз-
волява с по-малко средства да се формират у децата компютърни компетентности на елементар-
но ниво и да се разнообрази учебния процес в предучилищна група, като се съдейства за постигане на 
по-добри резултати в обучителните области „Природен свят“, „Социален свят“, „Български език“ 
и „Математика“. 

Подготвителните групи в ОДЗ“Буратино“ за 2011/2012 учебна година са две и уроците се про-
веждат поотделно във всяка група. Сформира се екип от педагози, работещи в подготвителна гру-
па, които изготвят план-сценарий на обучителните ситуации. Съвместно с главен начален учител 
г-жа А. Миланова, те адаптират част от съдържанието върху системата „Енвижън“. Предвидени са 
четири урока в следните образователни направления: „Природен свят“, „Социален свят“, „Български 
език“ и „Математика“, от които се осъществяват два. 

Ден преди уроците на децата се дава възможност, в игрова ситуация, да изпробват системата и 
да „поиграят“ с мишките. Те са насочвани и обучавани от четвъртокласници. Това ги прави по-уве-
рени и им вдъхва смелост за работа по време на самия урок.

Първият урок се провежда през м. ноември. Образователното направление е „Природен свят“, яд-
ро „Растителен“, а темата „В зеленчуковата градина“. Планът за урока е заимстван от дидактич-
на система „Моливко“, по която се работи в ОДЗ „Буратино“ към настоящия момент. Урокът пред-
ставлява комбинация на електронно учебно съдържание и работа в тетрадките. 

 

Фигура 5. Снимки от урока

През месец април 2012 г., се провежда следващият урок чрез системата „Енвижън“, на който при-
състват и родителите. Образователното направление е „Математика“, а темата „Геометрични 
фигури“. И двата проведени урока имат обобщителен характер и целта им е да затвърдят вече при-
добити знания.

 

Фигура 6. Снимки от урока
 y Месец: март/май

Обучително-познавателни ситуации в ОДЗ „Детелина“
ОДЗ „Детелина“ е детско заведение със седем групи, от които една яслена. Децата са разпределени 
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съобразно възрастовия принцип и общо на брой са 160. От тях 30 посещават подготвителна за учи-
лище група. В детската градина работят 12 учители и един директор – всички те са с висше обра-
зование и необходимата квалификация. Детската градина се откроява със собствените си традиции 
при използване на ритуалите – знаме, химн и тържествено предаване на знамето от подготвителна 
група на по-малките. Традиция е откриването на учебната година с тези ритуали, заедно с провеж-
дането на открити обучаващи ситуации от учителите пред родителите. Системната педагогиче-
ска работа водена в групите, използването на много експерименти и опити, дидактични игри и раз-
нообразни методи и похвати е достатъчна за общата интелектуална и специална подготовка на де-
цата за училище.

Идеята за въвеждане на обучително-познавателни ситуации със софтуера „Енвижън“ в предучи-
лищна група се заражда след наблюдение на интегриран урок в СОУ „Летец Христо Топракчиев“. След 
проведена тематична проверка през месец ноември, от страна на директора на детското заведение 
и наблюдавани отлично проведени открити ситуации в детската градина, на педагогически съвет 
са обсъдени мерки за повишаване интереса на децата към обучението, в които освен традиционни-
те похвати, за концентриране вниманието да се приложат и други, чрез които максимално да се ор-
ганизира средата за ефективно обучение. Така възниква идеята за мултимедийно обучение и въвежда-
не на иновативната практика с „Енвижън“. Програмата позволява с по-малко средства да се форми-
рат у децата компютърни компетентности на елементарно ниво и да се разнообрази учебния про-
цес в предучилищна група, като съдейства за постигане на по-високи резултати в различните обра-
зователни направления – математика, български език и литература, природен свят и социален свят. 
ОДЗ „Детелина“ разполага с преносим компютър и мултимедия, което улеснява въвеждането на ино-
вацията. От СОУ „Летец Христо Топракчиев“ е потърсено съдействие за предоставяне на мишки и 
пилотно използване на софтуера. 

Фигура 7. Открит урок в СОУ „Лет. Христо Топракчиев“

Педагогическия обмен започва с организиране на среща от директора на детското заведение с гл. 
нач. учител г-жа Ант. Миланова и учителя на предучилищна група г-жа Живкова. Уточнява се броя 
на обучаващите ситуации, образователните направления, които ще обхванат, целите, методите и 
похватите и темите, които ще се реализират. За въвеждането на иновативната практика са избра-
ни игрово-познавателните ситуации с обобщени теми за затвърдяване на знанията. Към тях са фор-
мулирани нови задачи, които включват работа с програмата Енвижън – формиране на умения за ра-
бота с компютърна мишка, ориентиране в средата на компютърния екран. Планът за работа включ-
ва провеждането на три ситуации до края на учебната година в подготвителна за училище група със 
следното съдържание: 

 y Образователно направление: Български език и литература. 
Ядро: Пресъздаване на художествена литература за деца . 
Цели: Формиране на умения за целенасочено действие в условията на игрова ситуация и развива-

не на умствени качества – наблюдателност, любознателност, самостоятелност. Тема: „Моите лю-
бими приказки“. 
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Фигура 8. Снимки от урока

 y Образователно направление: Математика. 
Ядро: Равнинни фигури и форми. 
Цели: Комплексно взаимодействие чрез изучаваните геометрични фигури – кръг, квадрат, право-

ъгълник, триъгълник и многоъгълник върху логическото математическо мислене на децата. Тема: „Ве-
селите фигури“.

 

Фигура 9. Снимки от урока

 y Образователно направление: Математика. 
Ядро: Пространствени отношения. 
Цели: Развиване на умения за ориентиране в пространството и моделиране на пространствени 

отношения. Тема: „Посоки на движение“. 
В ситуацията е използван готов модул от уроците на „Енвижън“, разработен от г-жа Деси Ми-

ленкова, 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София.

 

Фигура 10. Снимки от урока

В процеса на работа педагозите констатират, че децата не изпитват никакви затруднения. Те 
работят по двама с една мишка и взаимно си помагат. Неотлъчно с тях са и учениците от четвър-
ти клас, които им съдействат при възникнали трудности. У предучилищниците се наблюдава пови-
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шена концентрация на внимание, непрекъсната активност, активиране на мисловните процеси, по-
вишен интерес и мотивацията за учене. На по-късен етап от педагозите е забелязано и още едно по-
ложително въздействие, касаещо дългосрочната епизодична памет. Децата възстановяват моменти 
от проведените ситуациите, възпроизвеждат знания, умения и разказват за тях. Забележителни са 
подробностите, с които описват ситуацията и умението им да адаптират елементи от нея към 
нов момент. Това показва, че придобитото знание е разбираемо, осъзнато и осмислено.

ОДЗ „Детелина“ има амбицията да реализира тази иновативна практика и в трета група през 
следващата учебна година, защото педагозите вече са убедени, че чрез нея се ангажира изцяло внима-
нието на децата, провокира се мисленето им, има непрекъснат интерес от тяхна страна през цяла-
та ситуация, мотивацията за учене е голяма и всяко дете постига определен дидактичен резултат.

Педагогическият обмен между трите учебни заведения приключва с открити уроци, на които 
присъстват родители, учители и представители на местната власт.

Общото мнение на педагозите, взели участие в тази практика, е че интегрирането на информа-
ционните технологии, чрез софтуера Енвижън, в образователно-познавателните ситуации в преду-
чилищна група, съдейства за онагледяване и проследяване на причинно-следствени връзки, моделира- онагледяване и проследяване на причинно-следствени връзки, моделира-онагледяване и проследяване на причинно-следствени връзки, моделира-
не на взаимовръзки и отношения. Обучаваните се чувстват като изследователи и откриватели, ка-
то същевременно повишават своята компютърна култура и се формират у тях хигиени навици за 
работа с компютър. С използването на Енвижън се моделира и интелектуалната подготовка на де-
цата като едновременно се изгражда и специалната им подготовка за училище по един забавен и не-
принуден начин.

Заключението на началните и предучилищни педагозите е, че един такъв обмен съдейства за по-
доброто опознаване и вникване в спецификата педагогическата работа в училище и детски гради-
ни. У учителите се създава по-ясна представа за методите, формите и изискванията в тези образо-
вателни равнища. Засилва се приемствеността между предучилищна група и начално училище, като 
дистанцията реално се намалява. Децата опознават своите бъдеще учители, което им осигурява по-
плавен и безболезнен преход от детска градина към училище. А това носи професионално удовлетво-
рение на всички участници, защото усилията на педагозите са насочени към комфорта, емоционал-
ното и интелектуално израстване, устойчивост и сигурност на техните възпитаници.
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ИНОВАЦИИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ

INNOVATIONS IN WORKING WITH PARENTS
Tanya Ivanova, Stanka Mineva
68th Kindergarten, Stara Zagora

Abstract. The relationship between kindergarten and the family is very important. Contemporary technologies 
offer new opportunities for better connections between institution and family. Parents could be more engaged 
with everyday life of their children, while they are at the Kindergarten. 

Keywords: information technology, communication technology, kindergarten, child, family
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,,Добрите родители дават на децата си
корени и криле. Корени, за да знаят    

къде е домът им и криле, за да летят
надалеч и да правят онова, за което са 

били научени“  

Темата за взаимоотношенията между семейното и предучилищното възпитание е била винаги 
открита в търсене на верен отговор, който да съответства на изискванията на новото време. До- който да съответства на изискванията на новото време. До-който да съответства на изискванията на новото време. До- До-До-
казано е, че семейството заема най-значимо място в обществената система за възпитание. Това оз- че семейството заема най-значимо място в обществената система за възпитание. Това оз-че семейството заема най-значимо място в обществената система за възпитание. Това оз- Това оз-Това оз-
начава, че процесът на семейно възпитание трябва да се подпомага, а не да се ръководи, защото роди- че процесът на семейно възпитание трябва да се подпомага, а не да се ръководи, защото роди-че процесът на семейно възпитание трябва да се подпомага, а не да се ръководи, защото роди- процесът на семейно възпитание трябва да се подпомага, а не да се ръководи, защото роди-процесът на семейно възпитание трябва да се подпомага, а не да се ръководи, защото роди- а не да се ръководи, защото роди-а не да се ръководи, защото роди- се ръководи, защото роди-се ръководи, защото роди- защото роди-защото роди-
телите са първите и най-влиятелни възпитатели на децата си. В това отношение семейството мо- В това отношение семейството мо-В това отношение семейството мо-
же да се превърне в инициативна страна във взаимодействието с детската градина.[1]

Съвременната социално-икономическа действителност изисква нов тип взаимоотношения меж-
ду родители и педагози. Като приоритет в работата с родителите в нашата детска грдина е да съз- Като приоритет в работата с родителите в нашата детска грдина е да съз-Като приоритет в работата с родителите в нашата детска грдина е да съз-
дадем условия на взаимна информираност, положителна атмосфера на доверие, взаимно уважение и 
ангажиране на родителите като активни участници във възпитателно-образователния процес. За- За-За-
това в началото на 2011/2012 учебна година в годишния комплексен план заложихме както традици-
онни форми за взаимодействие, така и актуални форми, каквито са общуването в интернет прос- така и актуални форми, каквито са общуването в интернет прос-така и актуални форми, каквито са общуването в интернет прос- каквито са общуването в интернет прос-каквито са общуването в интернет прос-
транството. Предложихме на родителите да използваме за връзка чрез Skype и e-mail за обмяна на ин- Предложихме на родителите да използваме за връзка чрез Skype и e-mail за обмяна на ин-Предложихме на родителите да използваме за връзка чрез Skype и e-mail за обмяна на ин-Skype и e-mail за обмяна на ин-и e-mail за обмяна на ин- e-mail за обмяна на ин--mail за обмяна на ин-mail за обмяна на ин-за обмяна на ин-
формация.

Тази инициатива се оказа много успешна и даде добри резултати при съвместната ни дейност. 
С иновационните акценти в технологията на общуване се активизира заинтересоваността на ро-
дителите към възпитателно-образователния процес в детската градина. В началото те подходиха 
с недоверие, но постепенно интереса им нарасттна. Взаимно се търсим когато е необходимо и роди- но постепенно интереса им нарасттна. Взаимно се търсим когато е необходимо и роди-но постепенно интереса им нарасттна. Взаимно се търсим когато е необходимо и роди-
телите вярват в нашата добронамереност и отговорност. Чрез този вид комуникация родители-
те имат възможност:

 y да получат информация как се осъществява диагностиката на овладените знания и резулта-
тите от нея в началото и края на учебната година.

 y да се запознаят със седмичното разпределение на ситуациите, темите и задачите.
 y да се запознаят с резултатите от измерената физическа дееспособност на децата.
 y да получат информация и да се включат активно в подготовката и провеждане на празници, 

развлечения и други съвместни мероприятия.
 y да получат желана и необходима информация за възпитанието на детето от специализирани 

педагогически източници.
 y да търсят съвет, да споделят тревоги, да се интересуват от постиженията на своите деца.
 y чрез снимки, видеоклипчета да проследят ежедневието на своите деца.

Използването на интерактивни методи при взаимодействието с родителите спомага за по-тяс-
но сътрудничество с тях и създава предпоставки за по-висока активност и желание за участие във 
възпитателно-образователния процес.

Методът ,,мозъчна атака“ използваме за стимулиране на творческата активност на родители-
те по дадена тема или въпрос. Работата, която провеждаме с група родители включва генериране на 
идеи, анализ на проблемна ситуация, оценка на идеи и генериране на контра идеи. Поощряваме ше-
гите, репликите, непринудената обстановка. Родителите свободно изказват идеи или мнения, ко-
ито записваме веднага. Поощряваме количеството на идеи без да налагаме никакви ограничения, за-
щото колкото по-голямо е количеството, толкова по-високо е качеството при творческото реше-
ние на проблема. Критика и положителна оценка липсват до момента, в който не се изкажат всички 
идеи [2]. Приветстваме необичайните, оригиналните и даже абсурдни идеи, а най-подходящите из-[2]. Приветстваме необичайните, оригиналните и даже абсурдни идеи, а най-подходящите из-2]. Приветстваме необичайните, оригиналните и даже абсурдни идеи, а най-подходящите из-]. Приветстваме необичайните, оригиналните и даже абсурдни идеи, а най-подходящите из-. Приветстваме необичайните, оригиналните и даже абсурдни идеи, а най-подходящите из-
бираме за използване на практика. Търсим приемливо за всички решение. Теми, които сме използвали за 
мозъчна атака са: ,,Агресията в света на детето“, „Здравословно хранително поведение“, „Какво оз-
начава терминът „подкрепяща среда“ и значението за доброто развитие на детето“. На постер за-
писваме характеристиките на „подкрепяща среда“ и негативна среда. Интерактивният метод ,,мо-
зъчна атака“ използваме за разчупване на ,,леда“ с родителите. Той дава възможност за равноправно 
участие на всички и поощряване на по-плахите родители. Участниците разказват /пишат/ спомен 
от своето детство и споделят пожелание. Методът е много подходящ като,,загряване“ при реша-
ване на проблеми.
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Интересът, вниманието и загрижеността на родителите към много важни за съвременното об-
щество теми ни провокира да проведем следните съвместни мероприятия:

Във връзка с необходимостта от здравословно хранене на децата с активното участие на роди-
телите направихме изложба ,,Вкусен сандвич“. По много забавен и емоционален начин, с използване на 
мултимедия и подходяща презентация децата разбраха ползата от здравословното хранене. Напра-
вихме диск на изявата и го предоставихме на местна телевизия за популяризиране.

За да помогнем на родителите да съхранят семейните и народни традиции в процеса на общува-
не ги стимулирахме за участие в конкурси за изработка на коледна картичка и мартеници. Много от 
участниците получиха индивидуални награди.

Проведохме съвместно мероприятие с екологична насоченост ,,Земята е наша“. Под формата на 
развлечение децата овладяха умения за разделно изхвърляне на отпадъци. Заедно с родителите изра-
ботиха предмети от отпадъчни материали и направиха изложба. Целта на това мероприятие е да се 
формира осъзнато, правилно отношение към природата за изграждане на екологична култура у деца 
и възрастни. С голяма радост можем да споделим за високата активност на всички родители в тези 
съвместни мероприятия.

Чрез провеждане на още много подобни мероприятия се засили интереса на родителите към еже-
дневието в детската градина и тяхното желание за оказване на помощ и подкрепа.

Насочени от идеята за подобряване взаимодействието с родителите и прилагане на нетради-
ционни форми на сътрудничество използваме и направата на дискове, видеоклипове, снимки от съв-
местни мероприятия с родителите и моменти от ежедневието на децата и тяхното популяризи-
ране сред всички родители.

Провокирани от желанието на родителите за повишаване на своята педагогическа култура чрез 
общуването в Skype или предложихме интересни теми за дискусии, например: ,,Защо децата слушат 
в детската градина, а в къщи не?“, „За агресията у децата и още нещо“. Периодично им предлагаме /в 
интернет пространството/ подходяща актуална литература за родители: „501 занимания за деца 
без телевизия“ на Дай Хаджис, ,,Книга за игри и занимания с малкото дете“ на Робърт Маклър. Тези 
книги включват лесни решения при отглеждането и възпитанието на малки деца и са много интерес-
ни и полезни според родителите. След разглеждането им ги обсъдихме заедно.

В началото и в края на учебната година проведохме анкети с родителите за очакванията, които 
имат, препоръки за взаимна работа, споделяне на мнения и проблеми. Важно беше за нас да не допуска-
ме родителите да се чувстват подтиснати и неразбрани.

В заключение можем да кажем, че използвайки иновационни форми и методи при взаимодействие-
то си с родителите постигнахме следното:

 y обогати се педагогическата култура на родителите.
 y уеднаквихме изискванията към децата по отношение на култура на хранене, речеви етикет и 

самообслужване.
 y развихме умения у родителите да се справят с общи проблеми и да работят в екип, да опозна-

ват другите и да споделят общи цели.
 y постигнахме толерантност в отношенията – отвореност и уважение към разлчни позиции и 

идеи. 
 y повиши се педагогическата и гражданската култура на родителите.
 y установиха се общи критерии и оценка за знанията и способностте на децата.
 y и не на последно място спечелихме в много по-голяма степен доверието на родителите към 

детското заведение и нашата работа, което се почувства осезаемо.

Литература:
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Въведение
В профилираното обучение по информационни технологии (ИТ) в средното училище учениците 

трябва да разширят и задълбочат практическите и приложните си умения за създаване и обработ-
ване на текстови документи, графични изображения, електронни таблици, компютърни презента-
ции, бази от данни и архиви от данни, като за целта прилагат общи и специализирани възможности 
на потребителски продукти с общо предназначение.

Една от основните цели на профилираното обучение по информационни технологии е разширя-
ване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовката на учениците в облас-
тта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при реша-
ването на проблеми от различен характер във всекидневието, професионалната практика и социал-
ната сфера, като с това се повишава конкурентноспособността на завършилите на пазара на труда. 

Много често в практиката на програмистите се налага да бъдат разширени и автоматизирани 
множество дейности по обработка на документи, създадени със средствата на MS Office. Задълбоче-MS Office. Задълбоче- Office. Задълбоче-Office. Задълбоче-. Задълбоче-
ното познаване на Visual Basic for Application (VBA) и технологията за създаване на макроси позволява 
реализацията на тези дейности.

Изучаването на VBA в профилираната подготовка по ИТ в средното училище е важна предпос-BA в профилираната подготовка по ИТ в средното училище е важна предпос- в профилираната подготовка по ИТ в средното училище е важна предпос-
тавка за пълноценна реализация на успешно завършилите, който ще придобият задълбочени знания и 
умения в областта на ИТ, с които да могат бързо да се адаптират и успешно да се реализират в ин-
формационните дейности на малкия и средния бизнес. При продължаване на образованието завърши-
лите ще могат свободно да ползват подходящи ИТ в процеса на обучението си в по-висока степен.

Използване на Visual Basic for Application в профилираното обучение по информационни техноло-
гии в средното училище

В учебната програма по информационни технологии за профилирана подготовка в ХI клас е вклю-
чен за изучаване модула „Интегриране на дейности и документи“ в рамките на 100 учебни часа [4]. 

В този модул е включена за изучаване темата „Разширяване на възможностите на потребител-
ски продукти с общо предназначение чрез вградените средства за програмиране“. 

В резултат от изучаването на тази тема ученикът трябва да:
 y познава предназначението, възможностите и областите на приложение на вградените сред-

ства за програмиране;
 y познава предназначението и общата структура на макродефинициите;
 y знае основните структури от данни и начините за представянето им;
 y умее да създава кратки програми чрез вградените средства на потребителските продукти;
 y умее да инсталира и изтрива макродефиниции;
 y познава обектните модели на отделните приложения от MS Office;
 y знае и разбира връзката между програмните продукти и хардуера на компютърната система.

доц. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, гл. ас. Стефка Йорданова Анева
ПУ „П. Хилендарски“, Факултет по математика и информатика

ПРИМЕРНА СИСТЕМА ОТ ЗАДАЧИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА VISUAL BASIC FOR 
APPLICATION В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ
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Поради недостига на учебни помагала и методически разработки по ИТ за профилирана подго-
товка в 11. и 12. клас, тук предлагаме проект за организация на учебния процес и методика за провеж-
дане на профилирано обучение по информационни технологии за темата „Разширяване на възмож-
ностите на потребителски продукти с общо предназначение чрез вградените средства за програми-
ране“ с използване на VBA. Други подобни разработки са представени в [1], [2] и [3].

С помощта на VBA могат да се създават кратки описателни програми, с които могат да се уп-
равляват автоматично често повтарящи се действия, манипулации с обекти и действия, ръчно-
то изпълнение на които предизвиква известна сложност. В практиката често се използва и поняти-
ето макрос, което може да се дефинира като именувана последователност от команди и инструк-
ции, групирани като една команда, с цел автоматично изпълнение. С други думи макроса представля-С други думи макроса представля-
ва подпрограма (процедура или функция), написана на езика VBA, която се разполага в програмен мо-VBA, която се разполага в програмен мо-, която се разполага в програмен мо-
дул. Същевременно VBA е и много мощен език за програмиране, с който могат да се създават реални 
програми във всички приложения на MS Office, благодарение на които ще се автоматизира решение-MS Office, благодарение на които ще се автоматизира решение- Office, благодарение на които ще се автоматизира решение-Office, благодарение на които ще се автоматизира решение-, благодарение на които ще се автоматизира решение- благодарение на които ще се автоматизира решение-
то и изпълнението на много сложни задачи от реалния живот и ежедневие [5]. 

Примерно учебно съдържание за темата „Разширяване на възможностите на потребителски 
продукти с общо предназначение чрез вградените средства за програмиране“ в профилираната под-
готовка по ИТ за 11. клас.

В процеса на изучаване на темата „Разширяване на възможностите на потребителски продукти с 
общо предназначение чрез вградените средства за програмиране“ предлагаме да бъдат разгледани следни-
те основни теми и елементи на учебното съдържание:

 y Начално запознаване с технологията на Visual Basic for Application
Начални понятия във Visual Basic for Application; понятието макрос (макродефиниция); старти-

ране на Visual Basic for Application; видове макроси.
 y Изпълнение, редактиране и изтриване на макродефиниции.

Изпълнение на макродефиниции в среда на главно приложение и в среда на Visual Basic Editor; реда-
ктиране на макродефиниции; изтриване на макродефиниции.

 y Основи на езика Visual Basic for Application.
Типове данни във VBA; деклариране на променливи; оператори (изрази за управление) във VBA; про-

цедури и функции във VBA; вградени функции InputBox и MsgBox за диалог с потребителя по време на 
изпълнение.

 y Обектни модели
Обекти, свойства и методи; обекти колекции; база на колекция; йерархия в обектните модели; 

обектни променливи.
 y Обектен модел на Microsoft Excel.

Обект Application; обект Workbook; обект WorkSheet; обект Range; обект Chart; обект PivotTable и др.
 y Обектен модел на Microsoft Word.

Обект Application; обект Document; обекти Section и HeaderFooter; обекти Range и Selection; 
обект Chart; обекти Find and Replace; обект Table; обект List, обекти Font и Paragraph, обект 
Template и др.

 y Обектен модел на Microsoft PowerPoint.
Обект Application; обект Presentation, обект Slide; обекти SlideShowWindow и SlideShowView; обект 

Shape; обект SlideShowTransition; обект ActionSetting и др.
 y Обектен модел на Microsoft Access и DAO обектен модел.

Обектен модел на Access (обект Application; обекти Form, Report, Module; обекти Label, TextBox, 
CommandButton, CheckBox, OptionButton, ListBox, ComboBox, Image и др.). DAO обектен модел (обект 
Database; обект Connection; обекти TableDef и QueryDef; обект Field; обект Recordset; обект Relation и др.)

 y Елементи на графичният потребителски интерфейс във Visual Basic for Application. Потреби-
телски диалогови кутии.

Същност на графичния потребителски интерфейс; основни елементи на графичния потреби-
телски интерфейс; обектът UserForm; Windows елементи (Form Controls и ActiveX Controls) в среда на 
приложение от пакета MS Office; палитра Toolbox в среда на Visual Basic Editor.

 y Защита и сигурност
Защита на програмния код; защита от макроси, произхождащи от несигурни или непознати из-ащита от макроси, произхождащи от несигурни или непознати из-

точници; нива на сигурност срещу макро-вируси.
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1. Примерна система от задачи за създаване на макроси в средата на Microsoft Excel 2010.
В приложението MS Excel могат да бъдат реализирани следните видове макроси:

 y Командни макроси – създават се в средата на MS Excel. Необходимите манипулации за авто-
матизиране на дадена дейност се извършват ръчно с клавиатурата и мишката, като се спазва 
следната технология: 

 y Избира се команда Record Macro в панела Code на страница Developer;
 y Задава се име на макроса в полето Macro Name на диалоговия прозорец Record Macro;
 y В режим на запис на макроса се изпълнява последователността от действия (команди), 

кои то трябва да се съхранят в кода на макроса;
 y Избира се команда Stop Recording в панела Code на страница Developer.

 y Процедурни макроси – оформят се като процедури и се създават в средата на Visual Basic Editor.
 y Функционални макроси – оформят се като функции и се създават в средата на Visual Basic Editor. 

С функционалните макроси в Excel могат да се създават нови Excel функции, които са достъпни 
за изпълнение в средата на MS Excel чрез категорията User Defined от страница Formulas.

В настоящата работа са включени базови задачи, чрез които се представят основните възмож-
ностите на езика VBA за автоматизиране на действията с електронни таблици, свързани с пре-
смятане и присвояване на стойности в клетки, автоматично попълване и изчисление на формули 
в клетки, копиране, извличане и прехвърляне на данни между работни листове и работни книги, ав-
томатизиране на попълването и редактирането на данни в таблици с използване на потребителски 
форми и др.

С първите няколко базови задачи (зад. 1 – зад. 3), в които се разглежда технологията за създаване 
на командни макроси чрез изпълнение на последователност от действия в среда на MS Excel, се цели 
учениците да се запознаят със същността на понятието макродефиниция (макрос) и да усвоят тех-
никата за създаване, редактиране и изтриване на макроси;

Следващите базовите задачи (зад. 4 – зад. 9), чрез които се усвоява технологията за създаване 
на процедурни макроси в средата на Visual Basic Editor, се цели запознаване на учениците с техники-
те за работа с клетки, области от клетки, работни листове и работни книги в средата на Visual 
Basic for Application и разглеждане на някои основни свойства и методи на обектите Range, WorkSheet, 
WorkBook и др.

Следват базови задачи за улесняване на въвеждането и редактирането на данни в електронни 
таблици (зад. 10 – зад. 12), чрез които се разглежда технологията за създаване и визуализиране на по-
требителски форми, съдържащи базови елементи на графичния потребителски интерфейс (тексто-
во поле, команден бутон, етикет и др.). 

Системата завършва с базова задача, при която се демонстрира използването на помощни проце-
дури и функции в тялото на други процедури (зад. 13). 

2. Задачи за създаване на командни макроси 
Задача 1. В нова работна книга с име Table1.xlsm създайте команден макрос с име Create_Table_1, 

който създава следната таблица в първия работен лист (Sheet1):

Име и фамилия Информатика История География Среден успех 
на ученик

Елена Петрова
Иван Михайлов
Стоян Иванов

Среден успех по 
предмет

Основни методически цели:
 y Учениците да се запознаят с технологията за създаване на командни макроси в среда на прило-

жението MS Excel;
 y да придобият начални умения за създаване на командни макроси;
 y да разберат същността на понятието макрос.

Тъй като технологията на създаване на командни макроси, предвижда изпълнение на зададена по-
следователност от действия в среда на MS Excel, то за да се създаде макроса Create_Table_1 трябва 
да бъдат изпълнени последователно всички действия, необходими за създаването на таблицата. В ре-
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зултат, в прозореца View Code на Visual Basic Editor ще бъде създаден автоматично програмен код за 
този макрос.

Задача 2. Да се създаде команден макрос с име Create_Table_2 в работната книга от зад. 1., кой-
то да създава следната таблица във втория работен лист (Sheet2):

Държава Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Белгия      
България      
Великобритания      
Испания      
Италия      
Франция      
мин. температура в °C 0 0 0 0 0
макс. температура в °C 0 0 0 0 0

Основни методически цели:
 y Учениците да упражнят технологията и да затвърдят формираните умения за създаване на 

командни макроси в среда на приложението MS Excel.
Задача 3. Редактирайте вече създадения в зад. 1 макрос с име Create_Table_1, така че съответната 

таблица да може да бъде създавана в произволен работен лист от работната книга. Изтрийте ма-
кродефиницията с име Create_Table_2. 

Основни методически цели:
 y Учениците да се запознаят и усвоят техниката за редактиране и изтриване на макродефиниции;
 y да добият начална представа за предназначението и интерфейса на Visual Basic Editor. 

3. Задачи за създаване на процедурни макроси
Задача 4. Да се създаде процедурен макрос с име zad1, който извършва следното действие – в те-

кущия работен лист на дадена работна книга в клетка С1 записва резултата от сумата на клетките 
А1 и В1 и с помощта на диалогова кутия за съобщения (MsgBox) извежда крайния резултат.

Основни методически цели:
 y Учениците да се запознаят с технологията за създаване на процедурни макроси в среда на Visu-Visu-

al Basic Editor;
 y да се запознаят по подробно с интерфейса на Visual Basic Editor и да се формират начални уме-

ния за работа със средата;
 y да се формират начални умения за създаване на процедурни макроси;
 y да се запознаят с обектния модел на MS Excel;
 y да разберат предназначението на обекта Range;
 y да се формират умения за използване на диалогови кутии за съобщения MsgBox.

На учениците може да се предложи следното решение:
 y Заредете средата на Visual Basic Editor;
 y Ако в редактора все още не е създаден програмен модул за създаване на процедури изпълне-

те командата Insert/Module, за да си добавите модул;
 y В редактора на Visual Basic Editor изпълнете командата Insert/Procedure. В полето Name въ-

ведете името на процедурата zad1, в полето Type изберете опционалния бутон Procedure и на-
тиснете бутона ОК;

 y Въведете програмния код на макроса:
Програмен код на макроса:

Public Sub zad1()

 Range(„C1“).Value = Range(„A1“).Value + Range(„B1“).Value

 MsgBox „Сумата е: „ & Range(“C1“).Value, 0, „Резултат“

End Sub

За да тествате създадения макрос отидeте в средата на MS Excel, създайте бутон (елемент от 
Form Controls) и го свържете с макроса zad1. За надпис на бутона задайте текста Задача 1. Щракне-
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те върху бутона за да видите резултата от изпълнението на процедурата.
Задача 5. Работна книга се състои от два работни листа. В работния лист с име Бланка за въвеж-

дане на данни е оформена електронна бланка за въвеждане на данни за един ученик: име и фамилия, въз-
раст, зодия и дата на раждане. Да се създаде процедурен макрос с име zad2, с помощта на който да 
се извършва автоматично попълване на въведените данни в съответните колони на работния лист 
Данни за ученици, след което да се подготвя електронната бланка за ново въвеждане.

Основни методически цели:
 y Учениците да затвърдят своите знания относно технологията за създаване на процедурни ма-

кроси в среда на Visual Basic Editor;
 y да формират умения за обмен на данни между клетки от различни работни листове от една ра-

ботна книга с помощта на VBA;
 y да формират начални умения за използване на обекта Range.

Задача 6. Създайте процедурен макрос с име glavni_bukvi, който преобразува в главни букви съ-
държанието на последователна област от клетки от колона А на текущия работен лист в дадена ра-
ботна книга, за които има въведена текстова стойност.

Основни методически цели:
 y Учениците да развият своите умения за създаване на процедурни макроси в среда на Visual Ba-Visual Ba-

sic Editor;
 y да се запознаят с механизма за деклариране на локални променливи във VBA;
 y да затвърдят своите знания и умения за използване на оператор за цикъл;
 y да се запознаят с някои свойства и методи на обекта Range.
 y да се запознаят с технологията за работа със селекции (области от клетки) чрез използване на 

глобалното свойство Selection на обект Application. 
На учениците може да се предложи следното решение:

 y Заредете средата на Visual Basic Editor;
 y Ако в редактора все още не е създаден програмен модул за създаване на процедури изпълне-

те командата Insert/Module за да си добавите модул;
 y В редактора на Visual Basic Editor изпълнете командата Insert/Procedure. В полето Name 

въведете името на процедурата glavni_bukvi, в полето Type изберете опционалния бутон 
Procedure и натиснете бутона ОК;

 y Въведете програмния код на макроса:
Public Sub glavni_bukvi()

 Dim s As String

 Dim br, i As Integer

 Range(„A1“).CurrentRegion.Select

 br = Selection.Rows.Count

 m = ActiveCell.Address

 For i = 2 To br

 s = Cells(i, 1).Value

 Cells(i, 1).Value = Format(s, „>“)

 Next i

 Range(„A1“).Select

End Sub

За да тествате създадения макрос отидeте в средата на MS Excel, създайте бутон (елемент от 
Form Controls) и го свържете с макроса glavni_bukvi. За надпис на бутона задайте текста Главни 
букви. Щракнете върху бутона за да видите резултата от изпълнението на процедурата.

Задача 7. Създайте процедурен макрос, който определя броя на редовете и колоните на селектирана 
област в текущ работен лист и извежда получения резултат в диалогова кутия за съобщения. Ако 
селектираната област се състои от несъседни клетки и области като краен резултат да се визуали-
зира поотделно броя на редовете и колоните за всяка част от областта. Най-накрая да се изведе в ди-
алогова кутия за съобщения адреса на активната клетка.
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Основни методически цели:
 y Учениците да формират умения за използване и конфигуриране на диалогови кутии за съобщения;
 y да затвърдят знания и умения за използване на оператор за цикъл; 
 y да затвърдят знания и умения за използване на условен оператор;
 y да затвърдят своите знания и умения за деклариране и използване на локални променливи във VBA;
 y да развият умения за работа със селекции.

На учениците може да се предложи следното решение:
Sub DisplayRowColumnCount_sellarea()

 Dim iAreaCount As Integer

 Dim i As Integer

 Dim a As String

 ActiveSheet.Activate

 iAreaCount = Selection.Areas.Count

 If iAreaCount <= 1 Then

 MsgBox „Селектираната област съдържа „ & Selection.Rows.Count & „ реда и „ _

 & Selection.Columns.Count & „ колони.“

 Else

 For i = 1 To iAreaCount 

 MsgBox „Област „ & i & „ от селекцията съдържа „ & _

 Selection.Areas(i).Rows.Count & „ реда и „ & _

 Selection.Areas(i).Columns.Count & „ колони.“

 Next i

 End If

 a = ActiveCell.Address

 msgbox a

End Sub

В случай, че областта с данни в текущия работен лист е доста голяма, вместо да се извършва 
предварително маркиране е удачно да бъде реализирана възможност за автоматично разпознаване на 
областта на таблицата с данните в работния лист. За целта може да се създаде процедурен макрос 
със следния програмен код:

Sub DisplayRowColumnCount()

 Dim br_row, br_col As Integer

 ActiveSheet.Activate

 br_row = ActiveSheet.Range(„A1“).CurrentRegion.Rows.Count

 br_col = ActiveSheet.Range(„A1“).CurrentRegion.Columns.Count

 MsgBox „Областта съдържа „ & br_row & „ реда и „ & br_col & „ колони.“ 

End Sub

Задача 8. В работен лист на електронна таблица са дадени данни за всички ученици от даден клас 
относно срочните оценки по всички учебни предмети. В последната колона на таблицата се пресмя-В последната колона на таблицата се пресмя-се пресмя-
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тат брой слаби оценки на ученик с помощта на функцията COUNTIF. Да се създаде процедурен ма- Да се създаде процедурен ма-Да се създаде процедурен ма-
крос, който в същия работен лист създава таблица с обобщени данни за тези ученици, които са но-
сители на слаби оценки за срока и имената на предметите, за които те имат слаби оценки, разделе-
ни със запетая.

№
Носители на слаби оценки

(име презиме и фамилия)

по предмети

(имената на предметите, разделени със 
запетая)

При определянето на областта за анализиране на данните от основната таблица може да бъде 
подходено по два начина: 

 y Първи вариант – определяне на областта чрез предварително маркиране на анализираната об-
ласт. 

 y Втори вариант – чрез реализиране на възможност за автоматично разпознаване на областта 
на таблицата с данните.

Пояснение: При формиране на обобщените данни относно имената на предметите, по които 
учениците имат слаби оценки се използват съответните заглавни клетки на антетката с имената 
на предметите от основната таблица. 

Основни методически цели:
 y Учениците да се запознаят с механизма за деклариране и използване на глобални променливи във 

VBA;
 y да развият своите умения за работа със обектите Range и Cells и да могат да правят преценка 

в кои случаи е удачно да се използва всеки един от тях.
На учениците може да се предложи следното решение:

Dim br_row, br_col As Integer

Public Sub slabi_ocenki()

 Dim i, b, br, m As Integer

 b = 0

 br_row = ActiveSheet.Range(“A1“).CurrentRegion.Rows.Count

 br_col = ActiveSheet.Range(“A1“).CurrentRegion.Columns.Count

 While Cells(1, br_col).Value = „“

 br_col = br_col – 1

 Wend

 ActiveSheet.Range(Cells(2, br_col + 1), Cells(2, br_col + 1).Offset _

 (br_row – 2, br_col + 1)).ClearContents

 ActiveSheet.Range(“A30“).CurrentRegion.ClearContents

 Cells(30, 1).Value = „№“

 Cells(30, 2).Value = „Носители на слаби оценки“

 Cells(30, 3).Value = „по предмети“

 For r = 2 To br_row

 br = 1

 m = Cells(r, 1).Value

 If Cells(r, br_col).Value > 0 Then

 For i = 3 To br_col – 1

 If Cells(r, i).Value = 2 Then
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 Cells(r, br_col + br).Value = Cells(r – m, i).Value

 br = br + 1

 End If

 Next i

 Cells(31 + b, 1).Value = b + 1

 Cells(31 + b, 2).Value = Cells(r, 2).Value

 Cells(31 + b, 3).Value = „“

 For k = 1 To Cells(r, br_col).Value

 Cells(31 + b, 3).Value = Cells(31 + b, 3).Value & _

 Cells(r, br_col + k).Value & „, „

 Next k

 b = b + 1

 End If

 Next r

End Sub

Задача 9. Да се създадат следните процедурни макроси:
 y newbook_sheet, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на текущия ра-_sheet, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на текущия ра-sheet, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на текущия ра-, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на текущия ра-

ботен лист на отворена работна книга в нова работна книга на същото място, където се на-
мира и отворената, и в нея поставя избрания работен лист;

 y thisbook_sheet, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на текущия ра-_sheet, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на текущия ра-sheet, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на текущия ра-, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на текущия ра-
ботен лист, добавя допълнителен работен лист в същата работна книга и в него поставя ве-
че копираното съдържание;

 y thisbook_DB_sheet, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на таблица 
(база данни) от текущия работен лист, добавя допълнителен работен лист в същата работ- текущия работен лист, добавя допълнителен работен лист в същата работ-
на книга и в него поставя вече копираното съдържание;

 y newbook_DB_sheet, който да изпълнява следното действие – копира съдържанието на таблица 
(база данни) от текущия работен лист, създава нова работна книга, добавя нов работен лист и 
в него поставя вече копираното съдържание. Останалите работни листове от новата работ-
на книга се изтриват.

Основни методически цели:
 y Учениците да разберат предназначението на обектите Workbook и Worksheet;
 y да се запознаят с някои основни методи на обекта Worksheet – Add (създаване на работен лист), 

Copy (копиране на работен лист), Delete (изтриване на работен лист), Move (преместване на 
работен лист) и Select (селектиране на работен лист).

На учениците може да се предложи следното решение:
 y Заредете средата на Visual Basic Editor;
 y Създайте процедура с име newbook_sheet. Тъй като новата работна книга трябва да бъде 

създадена в същата папка, където се намира и отворената, то е необходимо най-напред чрез ин-
струкцията 

varpath = ThisWorkbook.Path

да се съхрани пътя за достъп до отворената в момента работна книга. В процеса на съхраняване 
на новата работна книга с помощта на диалогова кутия за въвеждане в режим на изпълнение се запис-
ва какво да бъде нейното име.

Програмен код: 
Public Sub newbook_sheet()

 Dim name, varpath As String
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 varpath = ThisWorkbook.Path

 ActiveSheet.Copy

 name = InputBox(“Въведете име на новата работна книга:“)

 ActiveWorkbook.SaveAs varpath & „/“ & name

 ActiveWorkbook.Close

End Sub

Забележка: С помощта на инструкцията ActiveSheet.Copy се извършва копиране на текущия 
работен лист директно в нова работна книга. 

Създайте процедура с име thisbook_sheet. В случая е необходимо да се копира съдържанието на 
текущия работен лист в нов работен лист на същата работна книга.

Програмен код: 
Public Sub thisbook_sheet()

 Cells.Select

 Selection.Copy

 Worksheets.Add

 ActiveSheet.Paste

 Range(“A1“).Select

 For i = 1 To Worksheets.Count – 1

 If Worksheets(i).name = „Работен лист“ Then Worksheets(i).Delete

 Next i

 ActiveSheet.name = „Работен лист“

 ActiveWorkbook.Save

End Sub

Създайте процедура с име thisbook_DB_sheet. За да се копира съдържанието на дадена табли-За да се копира съдържанието на дадена табли-а да се копира съдържанието на дадена табли-
ца от работен лист е необходимо да се изпълни инструкцията Range(„A1“).CurrentRegion.Select спря-
мо началната (най-горна лява) клетка на областта на таблицата (в случая е цитирана клетка А1).

Програмен код: 
Public Sub thisbook_DB_sheet()

 Range(“A1“).CurrentRegion.Select

 Selection.Copy

 Worksheets.Add

 ActiveSheet.Paste

 Range(“A1“).Select

 For i = 1 To Worksheets.Count – 1

 If Worksheets(i).name = „Таблица“ Then Worksheets(i).Delete

 Next i

 ActiveSheet.name = „Таблица“

 ActiveWorkbook.Save

End Sub

Създайте процедура с име newbook_DB_sheet.
Програмен код: 
Public Sub newbook_DB_sheet()

 Dim name, varpath As String

 varpath = ThisWorkbook.Path

 Range(“A1“).CurrentRegion.Select

 Selection.Copy
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 Workbooks.Add

 Worksheets.Add

 ActiveSheet.Paste

 Range(“A1“).Select

 ActiveSheet.name = „Таблица“

 name = InputBox(„Въведете име на файла:“)

ActiveWorkbook.SaveAs varpath & „/“ & name

ActiveWorkbook.Close

End Sub

Забележка: В работния лист, от който се копира съдържание на таблица може да има повече от 
една таблица, които са разположени като отделни несъседни области. Ако е необходимо да се селек-
тира една от тях и за нея да се изпълни макроса newbook_DB_sheet, то е достатъчно да се промени 
инструкцията Range(“A1“).CurrentRegion.Select по следния начин:

ActiveCell.CurrentRegion.Select и преди да се стартира макроса е необходимо да се избере 
произволна клетка от таблицата, която искаме да бъде копирана в нова работна книга.

Задача 10. Създайте форма, която включва следните елементи на графичния потребителски ин-
терфейс (ГПИ) (Фигура 1): етикет, текстово поле за въвеждане на учебен предмет и команден бу-
тон, който записва въведения текст в определена клетка от колона A на работен лист Sheet1 (на-1 (на-
пример в клетка А1).

Фигура 1. Графичен потребителски интерфейс на формата
Основни методически цели:
 y Учениците да се запознаят с технологията за създаване на потребителски форми в среда на 

Visual Basic Editor и начина на тяхното визуализиране в средата на MS Excel;
 y да формират умения за настройване на основни свойства на елементите на ГПИ за формата в 

прозореца на свойствата Properties.
На учениците може да се предложи следното решение:
 y Заредете средата на Visual Basic Editor;
 y Изпълнете командата Insert/UserForm, за да добавите форма;
 y Използвайки палитрата Toolbox, добавете необходимите елементи на ГПИ върху формата. Те 

са етикет (Label), текстово поле (TextBox) и команден бутон (CommandButton).
 y Използвайки прозореца Properties настройте посочените по-долу свойства на елементите на 

ГПИ, включени във формата:
 y Етикет – свойство caption (надпис) – „Въведи учебен предмет“; свойство Font – размер 14, Bold;
 y Команден бутон – свойство name – cmdsave, свойство caption (надпис) – „Съхраняване“, свой-, свой-

ство Font – размер 12, Bold.
Щракнете двукратно върху командния бутон за да добавите програмен код към него;
Програмен код на командния бутон на формата:

Private Sub cmdsave_Click()

Sheet1.Select

Range(“A1“).Select

Range(“A1“).Value = TextBox1.Text

End Sub
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За да визуализирате формата в режим на изпълнение може да създадете процедурен макрос 
showform от следния вид:

Public Sub showform()

UserForm1.Show

End Sub

За да тествате създадения макрос отидeте в средата на MS Excel, създайте бутон (елемент от 
Form Controls) и го свържете с макроса showform. За надпис на бутона задайте текста Форма за 
въвеждане на учебен предмет. Щракнете върху бутона за да видите резултата от изпълнението на 
процедурата. 

Забележка: При повторно щракване върху бутона Форма за въвеждане на учебен предмет ще забе-
лежите, че новия предмет който въвеждате изтрива преди това въведения, т.е. въвеждането ста-
ва само в клетка А1.

Задача 11. Модифицирайте вече реализираната задача 10 по такъв начин, че при въвеждане на уче-
бен предмет да се добавя въведения текст в нова клетка на колона А от същия работен лист (т.е. да 
се формира списък от учебни предмети и да може да се добавя в него).

Упътване: За целта използвайте променлива, с чиято помощ ще се акуализира номера на реда за 
клетката, в която ще се въвежда информацията във всеки момент.

Основни методически цели:
 y Учениците да могат да направят съпоставка между инструкциите Range и Cells за цитиране на 

дадена клетка от работен лист;
 y да развият своите умения относно механизма за деклариране на локални променливи във VBA;
 y да умеят да въвеждат формули с програмен код в клетки от работен лист;
 y да разберат предназначението на оператора Unload за освобождаване на форма.

На учениците може да се предложи следното решение:
 y Заредете средата на Visual Basic Editor;
 y Изберете вече създадения обект UserForm1 в прозореца Project Explorer;
 y Щракнете двукратно върху командния бутон Съхраняване за да модифицирате програм-

ния код на бутона по следния начин:
Програмен код на командния бутон на формата:

Private Sub cmdsave_Click()

Dim i As Integer

Sheet1.Select

Range(“C1“).Formula = „=counta(A:A)-1“ 

 ‘в клетка С1 с формула се пресмята

 ‘броя на предметите, въведени до момента

i = Range(„C1“).Value + 1

Cells(i + 1, 1).Select

Cells(i + 1, 1).Value = TextBox1.Text

Range(„C1“).Formula = „=counta(A:A)-1“

Unload UserForm1

End Sub

Тествайте направената модификация на задачата, за да видите крайния резултат. Ще видите, 
че в клетка С1 при всяко добавяне на нов предмет се показва текущия брой на учебните предмети, 
които са въведени до момента. 

Задача 12. Модифицирайте вече реализираната задача 11 по такъв начин, че при въвеждане на нов 
учебен предмет да се извършва проверка за уникалност, т.е. да не може да бъде въвеждан учебен пред-
мет, който е бил въведен преди това. Реализирайте действието редактиране на наименованието на 
въведен вече предмет в списъка, като използвате за целта потребителска форма.

Основни методически цели:
 y Учениците да развият знания и умения за използване на оператор за цикъл;
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 y да формират умения за преценка в кои случаи е удачно да използват кратката и кога пъл-
ната конструкция на условния оператор IF;

 y да задълбочат знания относно механизма за деклариране на локални променливи от различ-
ни типове;

 y да развият умения за използване и конфигуриране на потребителски диалогови кутии за 
съобщения.

На учениците може да се предложи следното решение:
 y Заредете средата на Visual Basic Editor;
 y Изберете вече създадения обект UserForm1 в прозореца Project Explorer;
 y Щракнете двукратно върху командния бутон Съхраняване за да модифицирате програм-

ния код на бутона по следния начин:
Програмен код на командния бутон на формата:

Private Sub cmdsave_Click()

 Dim i As Integer

 Dim f As Boolean

 Sheet1.Select

 Range(„C1“).Formula = „=counta(A:A)-1“ 

 ‘в клетка С1 с формула се пресмята 

 ‘броя на предметите, въведени до момента

 i = Range(„C1“).Value + 1

 Cells(i + 1, 1).Select

 f = True

 For k = 2 To i

 If TextBox1.Text = Cells(k, 1).Value Then f = False

 Next k

 If f = True Then

 Cells(i + 1, 1).Value = TextBox1.Text

 Else

 MsgBox „Предмета вече е въведен“, 0, „Грешка при въвеждане“

 TextBox1.Text = „“

 End If

 Range(„C1“).Formula = „=counta(A:A)-1“

 Unload UserForm1

End Sub

Тествайте направената модификация на задачата, за да видите крайния резултат. При опит за 
въвеждане на учебен предмет, който вече е въведен ще се появи следното съобщение:

Реализирайте самостоятелно действието редактиране на наименованието на въведен вече пред-
мет в списъка, като за целта може да създадете нова потребителска форма или да използвате вече 
създадената форма, като модифицирате нейния код и графичен потребителски интерфейс по такъв 
начин, че с тази форма да се извършва както добавяне, така и редактиране на записи. 

Задача 13. Създайте нова работна книга с име zad13_VBA.xlsm. Преименувайте първия работен 
лист като лист с име Данни. Създайте в този лист таблица, която представлява списък със следни- Създайте в този лист таблица, която представлява списък със следни-
те колони – №, Име и фамилия и Възраст (Фигура 2). Създайте процедурни макроси, който намират 
и посочват хората с най-малка и най-голяма възраст и средноаритметичната възраст на всички хо-
ра в списъка.
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Фигура 2. Примерен модел на задачата

Основни методически цели:
 y Учениците да се запознаят с технологията за създаване и извикване на функции във VBA;
 y да развият умения за създаване и извикване на процедурни макроси в програмния код на други 

макроси;
 y да затвърдят и развият умения за въвеждане на формули с програмен код в клетки от работен 

лист.
На учениците може да се предложи следното решение:
Най-напред създайте функция, която преброява броя на записите в таблицата от работния 

лист Данни, като в клетка H1 въвежда формула за преброяване на клетките в колона С, намалени с е- на клетките в колона С, намалени с е-
диница, тъй като таблицата има заглавен ред (COUNTA(C:C)-1). За да изпълните това, трябва да за-
редите средата на VBA, да изпълните командата Insert/Procedure, в диалоговия прозорец въведете и-командата Insert/Procedure, в диалоговия прозорец въведете и-Insert/Procedure, в диалоговия прозорец въведете и-/Procedure, в диалоговия прозорец въведете и-Procedure, в диалоговия прозорец въведете и-въведете и-
мето на новата функция count_records и изберете тип Function. След това въведете тялото на 
функцията.

Програмен код на функцията:
Public Function count_records()

Dim n As Integer

Sheet1.Cells(1, 8).Formula = „=COUNTA(C:C)-1“

count_records = Sheet1.Cells(1, 8).Value

End Function

За по-добро визуализиране на крайните резултати от макросите за намиране на хората с най-
малка и най-голяма възраст и средноаритметичната възраст на всички хора в списъка създайте и 
форматирайте областта F4:J31 по посочения модел на задачата. 

Да се създадат процедурни макроси clear_1, clear_2 и clear_3, които да изчистват обла-
стите, в които се извеждат крайните резултати от изпълнението на съответните макроси за по-
казване на най-младите и най възрастните от списъка и средноаритметична възраст.

Програмен код:
Public Sub clear_1()

 Sheet1.Range(„I5“).ClearContents

 Sheet1.Range(„G9:G13“).ClearContents

End Sub

Public Sub clear_2()
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 Sheet1.Range(„I17“).ClearContents

 Sheet1.Range(„G21:G25“).ClearContents

End Sub

Public Sub clear_3()

 Sheet1.Range(„I29“).ClearContents

End Sub

Създайте процедура min_age, която намира и визуализира името и фамилията на хората с мини-
мална възраст в областта G9:G13, а в клетка I5 – се записва намерената минимална числова стойност.

Програмен код:
Public Sub min_age()

Dim min, n, i, br As Integer

Dim s As String

Sheet1.Select

n = count_records 

 ‘Функцията count_records връща броя на наличните записи в таблицата

min = Sheet1.Cells(2, 3).Value

For i = 2 To n

 If min > Sheet1.Cells(i + 1, 3).Value Then

 min = Sheet1.Cells(i + 1, 3).Value

 End If

Next i

clear_1 

 ‘извиква процедурата clear_1 за изтриване на старите данни преди да се 
попълнят новите

Sheet1.Range(„I5“).Value = min

br = 0

For i = 1 To n

 If Sheet1.Cells(i + 1, 3).Value = min Then

 br = br + 1

 Sheet1.Cells(8 + br, 7).Value = Sheet1.Cells(i + 1, 2).Value

 End If

Next i

End Sub

Създайте процедура max_age, която намира и визуализира името и фамилията на хората с макси-
мална възраст в областта G21:G25, а в клетка I17 – се записва намерената максимална числова стойност.

Програмен код:
Public Sub max_age()

Dim max, n, i, br As Integer

Dim s As String

Sheet1.Select

n = count_records 

‘функцията count_records връща броя на наличните записи в таблицата

max = Sheet1.Cells(2, 3).Value

For i = 2 To n

 If max < Sheet1.Cells(i + 1, 3).Value Then

 max = Sheet1.Cells(i + 1, 3).Value

 End If

Next i
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clear_2 

‘извиква се процедурата clear_2 за изтриване на старите данни преди да се 
попълнят новите

Sheet1.Range(„I17“).Value = max

br = 0

For i = 1 To n

 If Sheet1.Cells(i + 1, 3).Value = max Then

 br = br + 1

 Sheet1.Cells(20 + br, 7).Value = Sheet1.Cells(i + 1, 2).Value

 End If

Next i

End Sub

Създайте процедура average_age, която намира и визуализира в клетка I29 намерената средно-I29 намерената средно-29 намерената средно-
аритметична числова стойност.

Програмен код:
Public Sub average_age()

Dim avg, n, i, suma As Integer

Dim s As String

Sheet1.Select

n = count_records 

‘функцията count_records връща броя на наличните записи в таблицата

suma = 0

For i = 1 To n

 suma = suma + Sheet1.Cells(i + 1, 3).Value

Next i

avg = suma / n

avg = Round(avg)

clear_3 

‘извиква процедурата clear_3 за изтриване на старите данни преди да се 
попълнят новите

Sheet1.Range(„I29“).Value = avg

s = „Средно аритметична възраст ---> „ & avg

MsgBox s, vbInformation, „Резултат“

End Sub

Практическа задача за самостоятелна работа
В края на учебната година е необходимо да бъдат систематизирани данните за срочните и го-

дишните оценки на учениците по класове и паралелки в дадено училище. За целта трябва да бъдат 
изпълнени следните задачи:

С помощта на VBA да се автоматизира изготвянето на шаблон за електронна таблица по указа-
ния модел с данни за учениците от даден клас. В зависимост от броя на учениците в класа да се оф-
ормят автоматично в шаблона и необходимия брой редове за таблицата.

Име, презиме и фамилия Клас Номер в класа Първи срок Втори срок

С помощта на VBA да се създаде потребителска форма, с която да се автоматизира попълването 
на данни в таблицата шаблон за учениците от всяка паралелка в училището.
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Abstract. This paper presents the possibility for development of various online tests for students’ assessment 
and self-assessment in the environment of MediaWiki. For this purpose, we use the Quiz extension, which imple-extension, which imple-
ments the test formats that are most widely used in practice. In particular, we demonstrate the opportunities which 
Quiz offers for the preparation and approbation of a test within the university course „Wikipedia and Wiki Tech-offers for the preparation and approbation of a test within the university course „Wikipedia and Wiki Tech-„Wikipedia and Wiki Tech-Wikipedia and Wiki Tech-
nologies“ during the 2011/12 academic year in the Faculty of Mathematics and Informatics at the Plovdiv Univer-“ during the 2011/12 academic year in the Faculty of Mathematics and Informatics at the Plovdiv Univer-during the 2011/12 academic year in the Faculty of Mathematics and Informatics at the Plovdiv Univer-
sity „Paisii Hilendarski“.
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1. Въведение
В настоящия доклад е представена възможността за изготвяне на разнообразни онлайн те-разнообразни онлайн те-онлайн те-

стове за оценяване и самооценяване в средата на най-популярната дистрибуция на уики софту-
ер, MediaWiki. За целта е използвано разширението Quiz, което реализира най-често използваните в 
практиката тестови формати. По-конкретно са демонстрирани някои от възможностите на Quiz 
за подготвяне и реализиране на тест за финално оценяване за курса „Уикипедия и уики технологии“ 
през академичната 2011/2012 година във Факултета по математика и информатика на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“.

2. Уики като среда за онлайн обучение
Уики (на английски wiki, от хавайското wiki wiki, бързо) е технология за изграждане на Уеб 2.0 сай-2.0 сай- сай-

тове, осъществяваща съвместна работа на много хора по споделено между тях съдържание. От съз-
даването на първия уики софтуер през 1995 г. [1] до днес са разработени много и разнообразни уики 
дистрибуции и са открити редица конкретни техни приложения в практиката – за академични, биз-
нес или персонални нужди [4]. 

Основна характеристика на уики е приложимостта му при изграждане на смислови тематични 
асоциации, например за енциклопедии, речници, учебни ресурси и други корпуси от знание. Уики мо-
же да се използва в образователен контекст, като преподавателите възлагат на студентите да пи-
шат енциклопедични статии по тематиката на курса във вътрешноуниверситетски уикита или 
в публичната среда на най-мащабния уики проект – енциклопедията Уикипедия. В България практи-
ката е въведена през 2007 г. с активното участие на част от съавторите [12] и представяна в ста-[12] и представяна в ста-2] и представяна в ста-] и представяна в ста-и представяна в ста-
тии и доклади [7–11].

Една от най-популярните и активно поддържани дистрибуции на уики софтуер е MediaWiki, с 
която работи Уикипедия. MediaWiki е безплатен софтуер под свободния лиценз GPL. Инсталацион-под свободния лиценз GPL. Инсталацион-
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ният му пакет предоставя базовите функционалности за уики уебсайт, които могат да бъдат над-
граждани на модулен принцип с различни разширения (extensions) на ядрото. С тях сайтът може да се 
персонализира да изпълнява различни цели. Към момента са разработени три специализирани разши-
рения на ядрото – Glossary, Memorize и Quiz, които реализират различни образователни практики и 
така правят възможна употребата на MediaWiki като среда за онлайн обучение. Тук ще се съсредото-като среда за онлайн обучение. Тук ще се съсредото-
чим върху възможностите, които предлага третото от тях – Quiz.

3. Възможности на разширението Quiz
Quiz [2] реализира някои от най-често използваните тестови формати: затворени въпроси с 

един или повече правилни отговори, а също и отворени въпроси с полета за попълване (cloze test). Ос-
вен текст могат да се вграждат формули, графики, анимации, аудио- и видеофайлове, хипервръзки 
към учебни ресурси и т.н. Тъй като Quiz, както и MediaWiki, е под свободния лиценз GNU Public License, 
може да се модифицира при необходимост. Силна страна на разширението Quiz е възможността му 
да се интегрира в най-големия [5] електронен корпус на организирано познание Уикипедия, нейното 
мултимедийно хранилище и други ресурсни банки като сродния проект Уикиверситет, където има 
подробна помощна страница [3]. 

Разширението Quiz е особено подходящо за изготвяне на тестове за самооценяване, тъй като 
предлага възможност за самостоятелна работа при избрани от учащите условия (време, темпо на 
работа), без притеснение от постигнатите резултати, които в този случай са видими само за по-
пълнилия теста. Преподавателите, изготвящи тестове за самооценяване, могат да добавят допъл-
нителна информация (като хипервръзки към още източници), която се показва след попълване и из-
пращане на теста. Това може да включва препоръки и насоки за по-задълбочено опознаване на тема-
тиката, според избраните отговори, което може да бъде допълнителен мотивиращ фактор за са-
мостоятелно учене. Освен за самооценяване, Quiz може да се ползва и за оценяване, като за целта ре-може да се ползва и за оценяване, като за целта ре-
зултатите от теста се експортират до PDF и се изпращат по електронна поща до преподавателя.

Тук накратко ще представим синтаксиса на разширението Quiz за раз личните типове въпроси, 
следвайки документацията [3]. За примери ще използваме представителни за отделните тестови 
формати въпроси, зададени на студенти от курса „Уикипедия и уики технологии“ с цел финално оце-
няване. 

Вмъкването на тест в произволна страница на уикито става, като се огради съдържанието на 
теста с етикетите <quiz> и </quiz>. С това се поставя стандартизирано начало на теста, у-
казващо броя точки, които се дават при правилен отговор (по подразбиране 1), броя точки, които 
се отнемат при грешен отговор (по подразбиране 0), както и бутон „Shuffle questions“ за разбъ-за разбъ-а разбъ-
ркване на въпро сите (активен само до момента преди да започне решаването на теста). За премах-
ване на всяка от тези две опции по подразбиране, в етикета <quiz> могат да се добавят съответ-се добавят съответ-
но параметрите display=simple и shuffle= none. Тестът по подразбиране съдържа и цветова 
идентификация при правилен, грешен и неподаден отговор, съответно зелено, червено и синьо, как-
то е показано в Таблица 1.

Таблица 1. Въпрос от типа „лъжа/истина“ в режим на редактиране (а) и в режим на четене
при избран верен (b), избран грешен (c) и непосочен отговор (d)

Режим на редактиране Правилно (зелено) Грешно (червено) Без отговор (синьо)

{Софтуерът, с кой-
то работи Уикипедия, 
се нарича Уикимедия.
|type=“()“}
+ Лъжа
– Истина

(а) (b) (c) (d)

В края на блока с въпро си стои бутонът „Submit“ за приключване на теста, с което отговорите 
се маркират със съответните цветове и се изчислява резултата от теста. Всичко между етикети-
те <quiz> и </quiz> подлежи на разбор (parsing) от разширението Quiz и се превръща във въпроси, 
когато отговаря на синтаксиса.
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Въпросите, които имат точно един правилен отговор измежду произволен брой възможни, се пред-
ставят със стандартния елемент „radio button“ („радио-бутон“) от графичния потребителски ин-
терфейс. Формата на елемента е окръж ност, която е запълнена с точка, в случай, че потребителят 
е избрал този отговор, или празна – в противен случай. С избирането на една от алтернативите, 
евентуално избраната преди това се отменя. В синтаксиса на Quiz този тип въпроси се означават с 
type=“()“, единственият правилен отговор с плюс, грешния/грешните – с минус, както е показа-
но в Таблица 2.

Таблица 2. Затворен въпрос с точно един правилен отговор

Режим на редактиране Режим на преглед

{Какво гарантира, че дадено академично издание 
е благонадежден (авторитетен) източник?

|type=“()“}
- Публикуването в него се заплаща.

- Достъпът до него се заплаща.
- Изданието има международна редколегия.
+ Статиите в изданието се рецензират.

- Изданието се индексира в интернет търсачки.

Въпросите, които могат да имат повече от един правилен отговор измежду произволен брой въз-
можни, се представят със стандартния елемент „check box“ („поле за отметка“) от графичния по-
требителски интерфейс. Формата на еле мента е квадратна кутийка, която е запълнена с отметка, 
в случай, че потребителят е избрал този отговор, или празна – в противен случай. Избирането на 
втора и следваща алтернатива не отменя първоначално избраната. В синтаксиса на Quiz този тип 
въпроси се означават с type=“[]“, правилните отговори с плюс, грешните – с минус, както е пока-
зано в Таблица 3.

Таблица 3. Затворен въпрос с повече от един правилен отговор

Режим на редактиране Режим на преглед

{Кое от изброените спада към закриляните 
обекти на авторско право?

|type=“[]“}
- Идеите и концепциите.

- Новините, фактите, сведенията и данните.
+ Базите данни.

+ Свободно лицензираният софтуер.

Не много по-сложно е съставянето на матрица от въпроси и отговори като показаната в Табли-
ца 4. 

Таблица 4. Матрица от въпроси и отговори 
с по точно един правилен отговор на ред

Ре
ж

и
м

н
а 

ре
да

кт
и

ра
н

е {Свържете програмния код със съответния му резултат.
|type=“()“}
| Вътрешна препратка | Външна препратка | Междуезикова препратка | Погрешна 
препратка 
-+-- [http://www.google.com Google]
---+ [[http://www.google.com|Google]]
--+- [[en:Google]]
+--- [[Google|Гугъл]]
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Разгледаният случай е с по един правилен отговор на ред, но аналогично, може да се направи и ва-
риант за повече от един правилен отговор на ред чрез замяната на type=“()“ с type=“[]“. Този 
формат може да се приспособи и за скала на Ликърт.

Задачите за попълване на пропуснати думи (cloze test) се получават чрез синтаксиса на Quiz, 
като им се зададе тип type=“{}“. Очакваният правилен отговор трябва да се зададе между 
двойка фигурни скоби на съответното оставено празно място в изречението. За отбелязване е, 
че по подразбиране очакваният отговор е чувствителен към главни и малки букви (case sensitive), 
но разликата може да бъде премахната с добавката на параметър (i), коeто идва от английско-eто идва от английско-то идва от английско-
то case insensitive. Дължи ната на празното поле, респективно броят позволени символи за въвеж-
дане в него, също може да се регулира с параметъра _L, където L е естествено число (обикновено 
се избира да е или точно броят букви в правилния отговор, или с 2-3 в повече). Когато формули-
ровката на въпроса допуска повече от един правилни отговори, те се изброяват, разделе ни с вер-
тикална чертица; така ще бъде признат за правилен всеки от изброените отговори, който бъ-
де попълнен в полето.

Таблица 5. Отворен въпрос с поле за попълване. 
Системата дава възможност повече от един отговор 

 (въведен от потребителя низ) да се отчита като правилен.
 

Режим на редактиране Режим на преглед

{&nbsp;
|type=“{}“}

Статиите в Уикипедия се пишат в 
{ трето|3-то|3то|3|III } лице.

Възможностите на Quiz позволяват и формулирането на въпроси, чиито отговори са точни чис-
ла или числа в определени интервали, или с +/– определено отклонение, зададено в проценти. За отбе-
лязване е, че в рамките на въпрос или на отго ворите към него е възможно вграждането на формули и 
хипервръзки. Възможно е също вграждането на статични или анимирани изобра жения, аудио- и видео 
файлове, при което е необходимо преди това локално в уикито да бъдат качени съответните файло-
ве, за да могат да бъдат извикани с уики-коман дата [[File:…]]. 

4. Quiz в практиката
С така описаното разширение Quiz на уики дистрибуцията MediaWiki беше проведено финално-

то изпитване на студентите по избираемата дисциплина „Уикипедия и уики технологии“ през тре-
тия семестър на академичната 2011/2012 година във Факултета по математика и информатика на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тестът беше разработен в два варианта от по 11 
въпроса и обхващаше темите изучавани в курса, като: синтаксис на MediaWiki, принципи на енцикло-
педичния стил, принципи на Уикипедия, авторски права и свободни лицензи. 

Двата варианта на теста са достъпни през уебстраница [6] в сродния на Свободната енциклопе-
дия Уикипедия проект Уикиверситет (Wikiversity).

Заключение
В настоящия доклад са представени само част от перспективните възможности, с които разпо-

лагат преподавателите, които желаят да внедрят технологията уики в образователната си прак-
тика. Разгледана е една от най-популярните и стабилно поддържани дистрибуции MediaWiki и раз-
ширението към нея Quiz, които могат да се ползват както в публичната среда на Уикипедия и Уики-
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верситет, така и в локална инсталация. Тестовете, изготвени с Quiz, са подходящи както за самоо-
ценяване, така и за оценяване от преподавателя. 

Всички гореописани възможности могат допълнително да се надградят от всеки заинтересован по-
требител с познания по PHP, тъй като Quiz е софтуер с отворен код, публикуван под свободния ли-
ценз GNU Public License, което позволява да бъде свободно използван, модифициран и разпространяван.
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НОВИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ – 
НАТРУПАН ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ

NEW APPROACHES IN TECHNOLOGY TRAINING DISCIPLINES – EXPERIENCE AND 
PERSPECTIVES
Galina Ivanova Ivanova
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Abstract. Some new approaches in two technology training disciplines in University of Ruse are presented. 
The experience of training students in computer and mechanical courses at the University of Ruse is summarized. 
The two presented virtual learning environments could easily find application in certain mechanical disciplines 
in secondary professional schools.

Keywords: technology training, virtual learning, virtual laboratory, technology-based learning

Техническите средства за обучение претърпяха голямо развитие през годините – от пасивни-
те технически средства до активните: от радио обучението, през компютърно-базираното обуче-
ние, до виртуалното симулационно обучение в наши дни. Днес почти всяка учебна дисциплина под 
една или друга форма използва информационните технологии в учебния процес. Използването на те-
зи технологии в техническите дисциплини се оказва истинско предизвикателство. В тези дисципли-
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ни обучението е свързано до голяма степен с реална практика и работа на обучаемите с инструмен-
тариума в съответната учебна лаборатория. В тази връзка, в последните години намериха приложе-
ние виртуалните лаборатории, които симулират работата в реалната лаборатория и постепенно 
се превърнаха в успешен инструмент за съвременно обучение.

Виртуалната лаборатория трудно може да замени усещането и опита, които обучаемите мо-
гат да придобият по време на реалната си работа в учебната лаборатория, но трябва да бъдат от-
четени и многото предимства от използването на виртуалните технологии в техническото обу-
чение. Тук на първо място може да се спомене лесната мащабируемост на подобен тип обучение – на-
сърчаване на по-голяма достъпност, което предполага съответно и обучение по всяко време и на вся-
ко място. От друга страна по-голям брой участници в обучение с по-малко допълнителни разходи за 
закупуване на скъпа инструментална екипировка за лабораториите, което в условия на криза в об-
разованието е съществена пречка за качественото обучение по тези дисциплини. Инструментариу-
мът във виртуалната лаборатория може бързо да бъде актуализиран и осъвременен според последни-
те тенденции в областта, което на практика в реалните лаборатории, поради високата цена на то-
ва оборудване, става много рядко, процесът е бавен, образованието не успява да отговори своевре-
менно на изискванията на бизнеса и да подготви обучаемите за работа с най-съвременните техноло-
гии. И не на последно място като предимство трябва да се отбележи и възможността за нови, доиз-
вестна степен, неограничени възможности за изучаване и изследване на трудно достъпни и разбира-
еми в реалния свят обекти и процеси.

От няколко години в Русенски университет се използват виртуалните лаборатории в учебния 
процес по различни технически дисциплини. В компютърните специалности тяхното приложение 
не е новост и вече е неизменна част от учебния процес. В някои специалности обаче приложението 
на подобен тип виртуални среди тепърва започва да се развива. В доклада е направен паралел и е обоб-
щен опитът, който е натрупан до момента от обучението на студенти във виртуални образова-
телни среди както в компютърните, така и в машинните специалности. Проектирани и разработе-
ни са виртуални среди за две технически дисциплини, като целта е да се използва натрупаният опит 
от обучението по тези дисциплини и да се приспособят досегашните методи на обучение към нови-
те изисквания на съвременното обучение чрез използване на модерните информационни технологии. 

Първата виртуална лаборатория е по режещи инструменти и се използва за обучение на студенти 
в машинните специалности. Създадени са виртуални модели на режещи инструменти, които студен-
тите изследват и измерват с помощта на виртуални измервателни инструменти. Втората лабора- Втората лабора-Втората лабора-
тория се използва за обучение на студенти от компютърните специалности, като целта е да се она-
гледят и изучават методи от теорията на кодирането. И двете представени виртуални лаборато-
рии включват набор от интерактивни учебни пособия, които са разработени за отделните упражне-
ния по дисциплините. Виртуалните лаборатории са проектирани и създадени в унисон със съвремен-
ните тенденции за създаване на софтуерни продукти – с модерен дизайн и функционалност за прило-
жение и използване със съвременни интерактивни презантационни средства (таблети, интерактивни 
дъски и др.). В проектирането на учебните пособия са заложени и някои педагогически принципи, кои-
то да подчертават самостоятелния опит на обучаемите, да насърчават разбирането и задържането 
на вниманието на обучаемите върху сложния теоретичен материал. Чрез разнообразното представя-
не на информацията под формата на различни 3D симулации, видео, анимации и игри се покриват всич-D симулации, видео, анимации и игри се покриват всич-симулации, видео, анимации и игри се покриват всич-, видео, анимации и игри се покриват всич- видео, анимации и игри се покриват всич-
ки сетива на обучаемите и се привлича и задържа тяхното внимание и интерес на определени етапи от 
обучението им. Освен това се цели и да се контролира и следи работата на обучаемите от страна на 
преподавателя в отделните етапи като се пази пълна обратна връзка за тяхната успеваемост. 

Допълнителни предизвикателства са отчетени във връзка с личната мотивация на обучаеми-
те, проблем, който много често се дискутира когато става въпрос за подобен тип обучение. Какви 
са причините и от къде идва естеството на проблема за отделния индивид са по-интересните въ- са по-интересните въ-са по-интересните въ-
проси? Както в машинните, така и в компютърните специалности има студенти, които работят 
по-усърдно и такива, които са по-малко ангажирани и не полагат нужното старание в обучението. 
В компютърните специалности, анализирайки поведението на студентите, можем да заключим, че 
те са пренаситени от технологии, имат по-големи очаквания и изисквания към използваните техни-
чески средства в учебния процес. В някои случаи се наблюдава до известна степен разочарование от 
учебния материал или технология, което води до по-малка ангажираност и мотивация. Предизвика-
телствата в търсене на все по-нови и по-атрактивни технологии, методи и средства за тези сту-
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денти са големи. За тестване и самоподготовка към виртуалната лаборатория по дисциплината 
„Надеждност и диагностика на компютърните системи“ беше разработенa обучителна игра от тип 
кръстословица с адаптирани въпроси от теоретичния материал по дисциплинатa.

Анализирайки поведението на студентите в машинните специалности, по време на работа им 
във виртуалната среда, можем да обобщим, че те срещат трудности при използването на информа-
ционните технологии и по-трудно се ориентират в средата, необходими са им повече насочващи съ-
общения, които да ги водят в процеса на обучение. Отзивите на студентите от използването на 
учебните пособия и анализираните резултати от работата им във виртулната среда по „Режещи 
инструменти“ са много добри. Студентите на практика завършват виртуалните упражнения по-
бързо и с по-добри резултати в сравнение с аналогичната им успеваемост в реалните упражнения. 
Тестовете са направени със студенти в редовна форма на обучение, като за експеримента са подбра-
ни както студенти с отличен среден успех, така и такива с по-слаби резултати в обучението си. 
Отчетените резултати могат да бъдат обяснени с недостига на време в реалните упражнения, при 
които студентите се изчакват за да използват даден измервателен иснтрумент и с невъзможност-
та на практика всички едновременно да извършват измерванията. В реалните упражнения, за да ус-
пеят да завършат дадено упражнение в срок, студентите е необходимо да бъдат разделени на гру-
пи – някои от тях извършват измерванията, други правят необходимите изчисления, а трети об-
общават и оформят резултатите в протокола. Други трудности в реалните упражнения са свър-
зани с опасността от наранявания при работа с много тежки и остри инструменти, което налага 
по-дълъг инструктаж и по-голяма прецизност и внимание по време на работата. Всички тези тру-
ности до известна степен намират решение във виртуалната лаборатория по режещи инструмен-
ти: студените успяват да завършат упражнението самостоятелно в рамките на определеното за 
това време, като всеки от тях е имал възможността, макар и виртуално, да извърши самостоятел-
но всяко от измерванията с различните типове инструменти.

В създадените виртуални среди, обучаемите „взаимодействат“ директно със съдържанието, ко-
ето е предоставено от преподавателя и инсталирано в средата, а процесът на обучение е предвари-
телно предначертан и описан в логиката на приложението. Като перспектива за развитие на среди-
те се предвижда да се помисли за версии, при които обучаемите вземат по-активно участие като на-
вигатори, където обучението ще е съобразено със специфичните интереси и нужди на конкретния 
учащ. В действителност, най-успешни са именно виртуалните среди, където се сместват различни-
те методи и начини за ръководене на обучението. 

Като обобщение може да се заключи, че опитът от прилагането на новите подходи в учебния 
процес по техническите дисциплини показва, че обучаемите работят с по-голям ентусиазъм и по-
стигат по-високи резултати в сравнение с резултатите, които показват при използването на до-
сегашните методи на обучение. Приложението и използването на виртуалните технологии в посо-
чените дисциплини следва да се развива, отчитайки съвременните тенденции, като се модернизира 
педагогическата практика в съответствие с конкретните потребности на учащите. 

доц. д-р Галина Димитрова Момчева
ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна

ИКТ СРЕДСТВА ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ В ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

ICT TOOLS FOR VISUALIZATION IN PROJECT-BASED LEARNING
Galina Dimitrova Momcheva
Varna Free University „Chernorizets Hrabar“, Varna

Abstract The article aims to show the importance of visualization in project-based learning. It gives ideas and 
directions for the implementation of specific tools in learning process.

The role of such tools as a motivation factor is widely discussed. The possibilities of some of these tools for 
sharing students’ content helps educators to overcome the time limit for learning process and to move the general 
process of education out of the school borders but still working on the project given.

Keywords: PBL, visualization, visual grammar
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Визуализацита, казва Дондис, е основно средство за решаване на проблеми [4]. В развитието на 
писмеността се наблюдава тенденция, в която има връщане към визуалното, а именно от първона-
чалните изображения (стенописи) използвани за комуникация, преминаването към йероглифи, използ-
ването на азбуки, с цел по-ефективна (по-бърза) комуникация, включително и развитието на означе-
нията в бройните системи отива към абстракция, с цел синтезиране на същественото и използва-
нето му при комуникация.

Днес се наблюдава, посочен и от Дондис още преди няколко десетилетия процес на връщане към 
визуалното и то отново със същата цел подобряване на комуникацията и повишаване на ефектив-
ността от комуникацията чрез предаване на отношение в комуникационния процес, по-ясни посла-
ния, се добавят отново изображения [4].

Според Pauwels визуалните технологии се демократизират [6]. Същевременно обаче тези техно-Pauwels визуалните технологии се демократизират [6]. Същевременно обаче тези техно-визуалните технологии се демократизират [6]. Същевременно обаче тези техно-[6]. Същевременно обаче тези техно-6]. Същевременно обаче тези техно-]. Същевременно обаче тези техно-. Същевременно обаче тези техно-
логии се и развиват. Затова днес е вече възможно да използваме търсене по изображение, включител-
но и по приблизително търсене и да решаваме задачи по откриване на оригинални снимки, а същевре-
менно да търсим и прояви на плагиатство.

Това е причината за поставянето на нови цели в образователния – за визуална грамотност и ви-
зуална култура. Осъзнаването на смисъла в комуникация използваща визуализиране изисква познаване 
на т.нар. визуален синтаксис и изучаването на вече утвърдените визуални клишета. Основа за та-
кова обучение е познаването на визуалните елементи: линия, цвят, посока и др. и особено смисълът, 
които те носят.

Така обучаемият още от училище трябва да се обучава съзнателно на създаване и разчитане на 
визуални съобщения, а също на изграждане на композиция, на техники на визуална комуникация като 
контраст и хармония, за да може ефективно да ги прилага.

Изследвания на автора по обучение, свързано с изучаване на структури от данни и алгоритми по-
казват, че изпълнението на задачи за откриване на визуални аналогии, класификации, последовател-
ности е по-трудно, отколкото подобните задачи, описани словесно или с формален език за описание. 
Използването на мисловни операции върху и чрез изображения изисква повече знания и умения, но е 
по-провокиращо и мотивиращо.

Последен актуален пример за визуални провокации е интереса към QR и AR кодове [1]. В книгата 
си за визуални средства за преобразуване на информацията в знания David Hyerle описва следните ви-David Hyerle описва следните ви- Hyerle описва следните ви-
дове визуални средства, разделяйки ги в категории като: средства за мозъчна атака в web, графични 
организатори, концептуални карти и различни мисловни (интелектуални) карти [5].

Една обширна интелектуална карта на визуализациите в учебния процес може да бъде разгледана 
и допълвана чрез Mindmeister (http://www.mindmeister.com/59414564/).

Тук авторът показва не сaмо средства за визуализиране на реално съществуващи обекти, но и ви-aмо средства за визуализиране на реално съществуващи обекти, но и ви-мо средства за визуализиране на реално съществуващи обекти, но и ви-
зуализиране, с цел подпомагане на развитието на мисленето от високо ниво, включващи класифика-
ция, анализ, синтез, сравнение, рефлексия, оценка.

Известни са източници за развитие и балансиране на дейностите на мозъка, посочени от Кар-
тър, Ръсел, в която използваме мисловни дейности и върху изображения [3].

Използването на визуални средства в процеса на обучение е подходящо в различни етапи, нещо 
повече едно средство може да се приложи много пъти и то с различни цели. Такива средства насърча-
ват активността, дават видимост на невидимото за повече хора, удължават процеса на обучение 
и връзката между обучаемите. Процесът става непрекъснат, защото излиза извън класната стая и 
училище. По време на тези процеси в процеса на деформализиране на обучението се появяват нови въ-
проси, създава се желаната проблемност на обучението, възпитава се изследователски дух.

Един опит да се класифицират визуалните инструменти е на Lengler и Eppler. Формата, в която 
те представят средствата е във вид на периодична таблица [9]. В австралийската учебна програма 
в понятието грамотност са обединени знанията за текст (литературен, исторически, математи-
чески), граматика, думи/изречения, но също и визуални знания [8]. Значението на визуалното пред-
ставяне за посланието, символа и смисъла, който носят. Този елемент от грамотността включва:

 y Разбирането как визуалните елементи създават смисъл използвайки възможности като кон-
струиране, позициониране на елементи, рамкиране и оцветяване.

 y Създаването и разбирането на област от визуални форми типични за всяка област на обучение 
включваща илюстрация, филм, карти, диаграми и цифрови изображения.

Визуалната грамотност е необходимо условие при междудисциплинарно обучение, а проектите 
са подходяща форма за провеждане на такова обучение.
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За основател на проектно-базирното обучение се посочват американските философи и педагози 
Дж. Дюи и В. Килпатрик. Формулираните от тях принципи са в основата на проектно-базираното 
обучение. В него фокусът на обучението е самият обучаем, който трябва да участва активно чрез 
изследване на проблеми от действителността в дейности като разрешаване на проблеми, вземане 
на решения, поемане на роли, сътрудничество в група, да се учите самостоятелно, създаване на ре-
ални продукти, включително представяне на работата на групата си, собствените си мисли, идеи, 
грешки.

В тази връзка можем да разгледаме структурата на проектно-базираното обучение и да откри-
ем ползата от визуалириането в отделните му съставящи компоненти и в тяхното взаимодейст-
вие. В публикацията си Yeo разглежда не само типичните шаблони за таблици и диаграми при проект-
но-базирано обучение като FILA, KLN, и др., но добавя и TaD Tool (Thinking about Tools), разглеждащи 
връзката какво правим и какво мислим в различните етапи от проекта [7].

В рамките на проектно-базираното обучение можем да идентифицираме етапи като: планира-
не и проектиране, сътрудничество, събиране и обработка на данни, представяне на мнения, хипоте-
зи, представяне на направеното или описани по друг начин: търсене, откриване, адаптиране, колабо-
рация и споделяне.

В таблицата по-долу са обобщени някои средства, които са типични и нетипични за масовата 
практика. Тяхната употреба е за съответният подходящ момент, поради което не може да се дефи-
нират като последователност. Това са средства които ни обезпечават с възможности, които мо-
жем да вземем решение кога и защо да използваме.

Средствата могат да се разширят с такива, които ни подпомагат да събираме данни от потре-
бители, такива които ни подпомагат в комуникацията с участниците и др. а също и такива прео-
бразуващи текстова в графична информация с различни цели.

Таблица 1. Средства за визуализация в проектно-базирано обучение

Мозъчна атака за генериране на идеи, за търсене на решение на проблем, за търсене на проблем
http://www.dabbleboard.com/ използвано в [1]
http://popplet.com
https://bubbl.us/
Интелектуални карти
http://www.visualthinkingtools.com/
www.mindomo.com
Управление на времето и планиране
А също и за представяне на работата на екипа във времето 
http://www.goalenforcer.com
http://www.timerime.com/
http://xtimeline.com
Планиране на мултимедийно представяне (вкл. урок)
http://www.learningscore.com/
Анализ на данни от изследвания и проучвания
При използването на такива средства обръщаме внимание на полезността от разучаване и прила-
гане на нов вид диаграми, с цел подобряване на мисленето на обучаемите.
Варианти на използване на данни: събирани от обучаемите, извлечени статистики от интернет, 
динамично извличане на данни и автоматизиране на дейности по извличане на данни със съвремен-
ни web 2.0 средства
MS Excel
http://www.chartgo.com/
http://www.inspiration.com/InspireData
По време на проектно-базирано обучение е възможно и използването на средства за визуален анализ 
на социални мрежи, които са мощни инструменти при проекти със социален акцент [2].
Диаграми
Dia (http://projects.gnome.org/dia/) използвано в [1]
MS Visio 2010
http://www.gliffy.com/
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Семантични връзки
http://www.thinkmap.com/
на базата на него са разработени продукти като VisualThesaurus http://www.visualthesaurus.com/
Представяне на резултати
Презентации(Power Point/Impress/Prezi) използвано в [1]
Glogster (http://www.glogster.com/) 
визуализиране на работата на екипа: осъзнаване на взаимните ползи, на това какво сме се научили 
един от друг а от друга страна неформално доказателство за авторство на получения проект. Въз-
можно е използването и на stop кадър анимация и time lapse видео.
Добавяне на визуални компоненти
към всичко, което виждаме върху екрана, с възможност да създадем серия от снимки, която да гледа-
ме или в screencast.com или да споделим в социалните мрежи
jing http://www.techsmith.com/download/jing/
Визуално подреждане
http://www.intel.com/education/teachers/
Средството дава възможност за визуално подреждане на критерии по важност и има възможност 
да сравнява полученото всеки с всеки от групата или със средно статистическото за групата.
Tози инструмент не е за проверка на знания, а е всъщност инструмент насърчаващ дискусии, пред-
ставяне на гледни точки, в обясненията и търсенето на причини и фактори. Затова е класифици-
ран като средство за мислене.
Нещо повече, това задание може да се съчетае впоследствие с използване и анализ на статистиче-
ски данни, с цел сравнение на хипотезата с полученият резултат след изследване с реалните данни.
Така се развива аргументацията, а стимулирането на сътрудничество между групи е естествено.
Освен средството за визуално подреждане могат да се прилагат успешно в проектно-базирано обу-
чение и визуалните средства за търсене на причини (Seeing Reason Tool) и откриване на доказател-
ства (Showing Evidence Tool).
Организиране на ресурси по време на работата на проекта
и такива които са резултат от работата на екипа му. Към последните могат да се приобщят и 
тези за изграждане на портфолио.
http://www.livebinders.com/
MS OneNote 2010

При запознаване на обучаемите с тези средства или при мотивирането им да търсят нови та-
кива е необходимо да се обръща внимание на следните акценти при самостоятелното им разучаване:

 y Инструменти за създаване/редакция;
 y Съхранение (локално/глобално) и файлови формати;
 y Профил и роля на профила;
 y Споделяне между потребители (регистрирани/нерегистрирани);
 y Възможност за съвместна работа с други потребители;
 y Наличие на мобилни версии.

В едно проектно-базирано обучение реално се комбинират средства по графично представяне на 
данни, включително такива, които биха ни показали динамика на данни позволяващи на обучаемия да 
открива закономерности и да изучава явления (особено съществено при акцент на STEM в проекта), 
средства по координацията и организацията на самия процес, свързан с проектната дейност и сред-
ства използвани за визуализация на резултата от дейността. Пак същите средства биха могли да бъ-
дат полезни и за отделният обучаем, подпомагащи уменията му за управление на времето и разви-
тие на уменията му за учене.

Обучението по използване на такива средства е важен етап, подпомагащ изграждането на визу-
ална култура на съвременния човек. Затова те са както факт, така и необходимост.
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7. Yeo J., INCORPORATING THINKING TOOLS TO ENHANCE FACILITATION OF PROBLEM-BASED 

LEARNING, Buffalo State College, 2008
8. General Capabilities in the Australian Curriculum, http://goo.gl/StBEH, 2012
9. http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.htmll (10.07.2012)

Стефанка Несторова Петрова
ЦПО „Материка“, гр.Варна

МУЗИКАЛНИ ПРОЕКТИ НА SCRATCH

MUSICAL PROJECTS ON SCRATCH
Stefanka Nestorova Petrova
Materika Center, Varna

Abstract: In the article „Musical projects on Scratch“ types of projects and specific objectives related to 
music (audio files, speech), sound and sound effects are considered. In applications to the article, the pur-
pose and stages of designing a music project are described (songs, music). There is a music project with in-
tercultural character. The described project-work is considered in two directions: the work of teachers and 
the work of the parents.

SCRATCH e създадена в Масачузетския технологичен институт с финансова подкрепа от 
Microsoft, Intel Foundation, MacArthur Foundation, Google, Iomega и MIT Media Lab изследователските 
консорциуми. Програмата се разпространява безплатно и може да изтегли от официалния сайт – 
http://scratch.mit.edu/. Не е нужно компютърът да е мощен за да може програмата да е достъпна за кол-
кото се може повече хора. Според създателите Michel Resnick и Natalie Rusk главната цел на този про-
ект е да помогне на подрастващото поколение да възприема компютрите не пасивно и консуматор-
ски, а активно създавайки самостоятелен продукт чрез тях. 

SCRATCH е нова среда за програмиране, която позволява да се създават проекти със собствени 
анимирани истории, интерактивни игри, да се съставят сценарии за филми, в които играят различ-
ни актьори, да се изменят техния цвят и форма. Програмите, с които се постига това представля-
ват блокове от разноцветни команди. Веднъж създадени, проектите могат да бъдат споделяни и по-
добрявани от други потребители, като езикът помага на учениците да учат програмиране, както и 
да усвояват различни умения по забавен за тях начин.

Според официалната информация, всеки, който е разгледал интерфейса на Scratch и е поработил с 
него, по-късно се е връщал неколкократно да поработи отново. В няколко училища има и отлични ре-
зултати – децата с удоволствие измислят сюжети за собствени истории и работят съвместно по 
общи проекти.

В статията „Музикални проекти на Scratch“ се разглеждат видове проекти и специфичните цели 
в тях при използване на музика (звукови файлове, говор), звуци и звукови ефекти. В приложения към 
статията са описани целите и етапите по създаването на проекти по музикални произведения (пес-
ни, мелодии). Представен е музикален проект с интеркултурен характер.

Работата по описаните проекти е разгледана в две посоки: работа на учителя и работа на роди-
теля.

 y Българска и шотландска гайди – Работен лист № 1 (диск);
 y Караоке – „Зайченцето бяло“ – Работен лист № 2 (диск) ;
 y „Две калинки, пъстри балеринки“ – Работен лист № 3 (диск);
 y „Мuppet show“ – Работен лист № 4 (диск);
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Проекти са създадени от ученици, а когато учениците създават Scratch-проекти, те получават 
умения за:

 y Творческо мислене;
 y Комуникация;
 y Системен анализ;
 y Ефективно взаимодействие;
 y Проектиране;
 y Непрекъснато обучение.

Споделяйки своя опит с други колеги, работещи със средства за визуално програмиране, те пред-
ложиха своите дейности по работата за създаване на музикални проекти:

Таблица 1. Дейности по създаване на проекти с музика

Дейности по създаване на проекти с музика Споделен опит от

Възпроизвеждане на ноти. Изпълнение на познат 
музикален мотив. Възпроизвеждане на мотива с 
различни музикални инструменти.
Синхронизиране на инструменти.

стр. 44 – уч. пособие 
Момчева Г. и колектив Програмиране за всички. 
Scratch за начинаещи, Просвета, 2012

Народни хора
Създаване на проекти. Акценти на ритъм

Зорница Дженкова
Тренинг по Scratch, проведен по време на 41 нацио-
нална конференция на СМБ, април 2012

Озвучаване на герои в проекти
стр. 43 – уч. пособие 
Момчева Г. и колектив Програмиране за всички. 
Scratch за начинаещи, Просвета, 2012

Споделен опит – урок по музика в трети клас 
(интегриране на дейности и технологии, с цел 
обучение по музика)

Теодора Момчева
Конференция „Хуманизъм и прагматизъм в обра-
зованието на 21 век“ Варна 2011

Създаване на библиотека със звуци, изразяващи 
емоции на герои

При обучение на групи напреднали със Scratch

Работа по ритъм с цветове и музика При обучение на групи напреднали със Scratch

За повече информация посетете официалния сайт http://scratch.mit.edu – раздела „Support“ и 
SCRATCH.BG в България и книгата на екипа по Скрач: „Програмиране за всички. SCRATCH за начина-.BG в България и книгата на екипа по Скрач: „Програмиране за всички. SCRATCH за начина-BG в България и книгата на екипа по Скрач: „Програмиране за всички. SCRATCH за начина- в България и книгата на екипа по Скрач: „Програмиране за всички. SCRATCH за начина-
ещи“, Просвета, 2011, където ще намерите полезни учебни материали, които ще са от полза при на-
учаване на програмиране със Scratch. 

От тази година на сайта www.SCRATCH.BG са приложени тематични разпределения и графици 
по програма УСПЕХ, СИП или други извънкласни форми, които включват:

 y разработени ресурси за обучението;
 y разработени рекламни материали по проекта;
 y доброволец, който да помага по време на обучението;
 y връзка между групите, работещи със средства за визуално програмиране.

Така постепенно всеки решил да се занимава със Scratch ще успее да навлезе по-дълбоко в неговия 
свят и ще забележи, че програмирането не е никак сложно. Удовлетворение дава и възможността да 
се покаже готовия проект пред целия свят, а оттук идва и мотивацията да се продължава напред.
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д-р Анелия Иванова
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Катедра „Компютърни системи и технологии“

ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО – ПРАВЯТ ЛИ НИ ТЕ ПО-УСПЕШНИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ?

TECHNOLOGIES IN EDUCATION – DO THEY MAKE US MORE SUCCESSFUL TEACHERS?
Aneliya Ivanova
University of Ruse, Department of Computing

Abstract. After the ICT became something usual, in fact – an integral part of our daily routine, we were quite 
confident that the massive introduction of ICT in education will contribute to raising the quality of the teaching 
as well as the learning, especially as the digital generation appeared on the stage and we had found already that 
their life is bound up with ICT. We expected ICT to become the glue element that will close the deepening gener-. We expected ICT to become the glue element that will close the deepening gener-We expected ICT to become the glue element that will close the deepening gener-
ation gap, but recently, more and more often, we have started asking ourselves: „Are the technologies I’m using in 
the classroom really helping me to be a better teacher?“ And more and more often we are not quite sure about the 
answer… This paper is an attempt to define the role of the teacher and the role of the technology in the technology-
enhanced training in the context of the attitudes, preferences and expectations of the latest generation of students. 

Keywords: ICT, technologies in education, the role of the technology, the role of the teacher, digital generation.
 
В хода на своето развитие, човечеството непрекъснато е търсило начини за улесняване на тру-

да си и през по-голямата част от това развитие, фокусът е бил насочен към облекчаване на физиче-
ските усилия. Индустриалната ера разреши почти изцяло този проблем и съвсем естествено беше да 
дойде ред на улесняването на умствения труд. Това беше задачата на информационната ера и както 
добре може да се види, за много кратко време бяха постигнати изключителни резултати в тази по-
сока – информационните и комуникационни технологии (ИКТ) станаха неразделна част от ежедне-
вието и професионалния ни живот. Разбира се, те оказват огромно влияние и върху познавателната 
дейност и образователния процес.

Първоначално вярвахме, че масовото навлизане на ИКТ в образователната сфера ще доведе до по-
вишаване качеството на преподаване и учене, още повече, че станахме свидетели на появата на ди-
гиталното поколение, чийто живот е неразривно свързан с тези технологии. Очакванията бяха, че 
след като преподаваме на дигитални деца, ИКТ ще бъдат свързващото звено, което ще тушира за-
дълбочаващата се разлика между поколенията. Напоследък обаче, все по-често си задаваме въпроса: 
„Наистина ли ИКТ, които използвам в класната стая, ми помагат да бъда по-добър преподавател?“ 
И все по-често не сме сигурни в отговора... Тук възниква и още един въпрос: „Дали това, което ние, 
преподавателите, считаме за технологична новост в класната стая, се възприема като такава от 
обучаваните?“ В този доклад е направен опит да се анализира позицията на основните участници 
в учебния процес спрямо ИКТ и да се дефинират ролята на преподавателя и ролята на ИКТ в 
технологично-базираното обучение в контекста на очакванията, предпочитанията и характерните 
особености на съвременните обучавани – децата на Дигиталната революция.

Само преди десетилетие с въодушевление дискутирахме, че информационното общество е вече 
факт и ние сме негови граждани. Основната двигателна сила на това общество са ИКТ и съвсем ес-
тествено, иновациите в областта на образованието бяха фокусирани основно към технологични-
те промени. И тъй като дигиталната надпревара протече с главозамайваща скорост и постигна още 
по-главозамайващи резултати, промените, които тя предизвика у децата ни, останаха дълго време 
незабелязани и подценявани – докато не стана ясно, че когато говорим за съвременните младежи и 
тийнейджъри, богатата обща култура, трайните и задълбочени знания, мотивацията, упоритост-
та и старанието са вече легенда.

Образователната ни система среща сериозен проблем в обучението на съвременните деца и при-
чината не се крие в техните понижени възможности. И тъй като проблемът не е от вчера, проблем-
ните ученици стигнаха и до студентските скамейки и се превърнаха в проблемни студенти. 

Ако се опитаме да разграничим участниците в образователния процес във висшето училище, 
визирайки позицията им спрямо информационните технологии, можем да дефинираме три основ-
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ни групи: онези, които посрещнаха Дигиталната революция (основната част от преподавателския 
състав), онези, които са родени по време на Дигиталната революция (настоящите студенти и най-
младите представители на преподавателския състав) и родените в Дигитален свят (студентите, 
които ще влязат в лекционните зали след година-две). И ако в момента усещаме, че между нас – пре-
подавателите и нашите студенти е зейнала пропаст, много скоро ще установим, че пропастта е 
станала още по-голяма и това не бива да ни учудва – докато ние сме се учили да използваме ИКТ (и все 
още свикваме с тях), нашите бъдещи студенти ги приемат за даденост и нещо, без което ежедневи-
ето им е немислимо. 

Защо е необходимо такова разграничение? Най-малкото, за да изясним отношението към тех-
нологиите в учебния процес. Преди да твърдим, че използваме ИКТ в преподавателската си работа, 
трябва да сме наясно дали това, което ние наричаме „технология“, се възприема от студентите ни 
като такава. За бъдещите ни студенти компютрите, мобилните телефони и WEB не са техноло-
гии. Те са нещо като пътищата, електричеството и водоснабдяването – винаги са били наоколо. За 
родено в Дигитален свят поколение е съвсем естествено да не се не се интересува как работи даде-
на ИКТ и най-вече да не се впечатлява от нея – просто я използва и то по най-лесния и прост начин – 
без да се задълбочава. А ние се опитваме да направим преподаването си атрактивно като използваме 
компютър, мултимедийни приложения и устройства, Мрежата и мобилните технологии и се уди-
вляваме от липсата на ефект...

Взаимодействието с дигиталните технологии е развило у настоящите ни (и в още по-голяма 
степен у бъдещите ни) студенти следните качества:

 y бързина и многоканалност при обработката на информация, което развива умения по-скоро за 
сканиране, отколкото за усвояване;

 y адаптират се към технологиите както никое друго поколение преди тях;
 y предпочитат интерактивни взаимодействия пред това да бъдат пасивни слушатели и потре-

бители на съдържание; 
 y многозадачност – човекът е биологично неспособен да поддържа внимание към няколко неща ед-

новременно, а „дигиталните деца“ непрекъснато се опитват да го правят и крайният резул-
тат е липса на концентрация;

 y нелинейно визуално мислене, формирано от взаимодействието с WEB и компютърните игри;
 y визуално-кинетичен стил на учене – реагират по-добре на визуална, отколкото на текстова 

информация и учат по-добре „от първа ръка“ – чрез опит;
 y очакване за непрекъсната свързаност (WEB, мобилни мрежи) и своевременен достъп до разноо-

бразни информационни източници. Но „свързаността“ е равнозначна на непрекъснато прекъс-
ване на нормалната дейност и също допринася за загубата на концентрация; 

 y скептицизъм и интелектуална неангажираност – показват пълна липса на респект към наука-
та и класическите източници на знания, към старшинството, опита и квалификацията. Ня-
кои специалисти изказват опасения, че образованието и кариерата ще играят нищожна роля в 
живота им. 

Сблъсквайки се с промените, които наблюдаваме у нашите обучавани, и търсейки причините за 
провала си като преподаватели (защото, когато сме направили всичко възможно да споделим знани-
ята си и не виждаме отсреща очаквания резултат, е съвсем естествено да се чувстваме провалени), 
често сме склонни да посочваме като главен виновник прекомерното общуване на студентите с ди-
гиталните технологии и някак встрани остава въпросът: „А как използването на технологии в пре-
подаването се отрази на нас – преподавателите?“

Когато заговорихме за технологии в обучението, ние взехме думата „технологии“ твърде при-
сърце. Създадохме системи за електронно обучение, снабдихме всяка зала с мултимедиен проектор, 
научихме се да работим с презентационен софтуер, пренесохме лекциите на слайдове и станахме мо-
дерни и технологично обезпечени преподаватели. 

В началото беше вдъхновяващо – както за нас, така и за студентите (да не забравяме, обаче, че 
това бяха студенти, които заемаха същата като нашата позиция спрямо ИКТ – за тях бяха нещо 
ново и непознато), но семестър след семестър свикнахме да разчитаме на технологиите и от добър 
помощник ги оставихме да се превърнат в лош водач.

Най-напред престанахме да се подготвяме старателно за лекция – имаме си презентация и винаги 
можем да погледнем скришом към екрана на лаптопа и да се подсетим за последователността на ма-
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териала. И още по-лошо – можем директно да четем от плътно изпълнения с текст слайд... След то-
ва престанахме да пишем по дъската – нали си имаме слайдове със схеми, формули, решения на задачи 
и т.н.? Продължихме по-нататък – качихме презентациите в системите за електронно обучение, на-
края прехвърлихме гореописаната практика и към упражненията...

А междувременно на скамейките седна новото поколение студенти и станахме свидетели на па-
сивност, вместо участие, на отегчение, вместо интерес и на присъствие само за създаване на добро 
впечатление.

Тук трябва да се отбележи, че традиционната образователна система е изградена въз основа на 
предпоставката, че информацията, респективно знанието, е дефицит и преди Интернет експлози-
ята това действително беше така. По време на първата фаза от еволюцията на WEB информация-
та стана всичко друго, но не и оскъдна. А в момента, когато втората фаза WEB 2.0 е вече факт и ин-
формацията е достъпна в реално време, до всяко устройство, във всякакъв формат, преподаването 
не бива да се мотивира от нейната липса, а по-скоро от необходимостта от бързото Ӝ анализира-
не, пресяване, сортиране и употреба. [1] При това положение преразказването на текстови слайдо-[1] При това положение преразказването на текстови слайдо-1] При това положение преразказването на текстови слайдо-] При това положение преразказването на текстови слайдо- При това положение преразказването на текстови слайдо-
ве, вече публикувани от нас самите в WEB, дали може да се определи като подходяща форма на препо-
даване в съвременния контекст? 

Като преподаватели ние преследваме една неизменна цел и тя е научаване и може би е добре пре-
ди да посегнем към технологиите, за да улесним преподаването, да обърнем внимание на една мисъл на 
Roger Schank: „Ученето и технологията могат да бъдат свързани само тогава, когато технологията 
дава възможност да се научи нещо, което не може да бъде научено по друг начин. Нека да се замислим 
повече за ученето и по-малко за технологиите.“[2]

Какво всъщност вдъхновява и мотивира съвременния студент? За да си отговорим, първо тряб-
ва да си зададем още един въпрос: Къде прекарва почти цялото си свободно време? А отговорът е: в 
Мрежата. Фактът, че тя се превърна от хранилище на ресурси в пространство, където потреби-
телите формират виртуални общности, споделят ресурси, мнения и идеи, създават съдържание, ко-
ментират проблеми, предлагат решения, забавляват се – всичко онова, което вършат в реалния жи-
вот при осъществяване на социалните си контакти, я направи примамливо място, където нашите 
студенти стопроцентово ангажирани, ентусиазирани и креативни, поглъщат огромни количества 
информация, активно участват в различни форми на комуникация и изразяват възгледите и мнени-
ето си с далеч по-голямо желание, отколкото в университетските задания. Ако трябва да опишем 
всичко това с една дума, най-подходящата би била: взаимодействие. А дали го постигаме в учебна-
та зала?

Промени се парадигмата на ученето в Мрежата. Както споделя Stephen Downes: „Доколкото съ-
ществува съдържание – то е повече използвано, отколкото усвоявано и е по-вероятно да е създадено 
от обучавани, отколкото от автори на курс.“[3] За последното красноречиво свидетелства гранди-[3] За последното красноречиво свидетелства гранди-3] За последното красноречиво свидетелства гранди-] За последното красноречиво свидетелства гранди- За последното красноречиво свидетелства гранди-
озният успех на неформалните „борси“ за учебни ресурси pomagalo.com (162 400 ресурса, отчетени на 
05.07.12) и referati.org (58 713 ресурса, отчетени на 05.07.12).

Социалните мрежи и блог-пространството са любимите виртуални места на съвременния сту-
дент и ако преподавателят иска да бъде чут и забелязан от своите студенти, той трябва да ги от-
крие именно там, където са най-активни и мотивирани и да ги предизвика да създават съдържание не 
само за развлечение, но и като форма на учене.

Когато се обмисля използване на ИКТ в учебния процес, задължително трябва да се вземат под 
внимание и следните фактори, които играят решаваща роля в живота на съвременния студент: 
свързаност, скорост, мобилност. Студентите ни очакват да имат високоскоростен достъп до 
Мрежата по всяко време и от всяко място в кампуса, а компютърното оборудване в учебните за-
ли може да се превърне в истинско технологично предизвикателство – морално остарелите хардуер, 
операционни системи или версии на използваните софтуерни продукти няма да вдъхновят обучава-
ните, напротив – ще предизвикат ирония и ще засилят и без това присъщия им скептицизъм.

Освен това, трябва да се има предвид, че само по себе си, използването на ИКТ в системата на 
висшето образование, няма да подобри качеството нито на преподаването, нито на ученето. ИКТ 
в обучението ще имат успех, само ако се съчетаят с адекватни към стила на учене на съвременния 
студент педагогически сценарии и учебно съдържание.

Специалистите по електронно обучение отдавна са стигнали до извода, че електронно учебно 
съдържание не може да се направи като просто се прехвърли съответния учебен материал от харти-
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ен носител в електронен формат. За да съответства на очакванията, навиците и стила на учене на 
съвременния студент, учебният ресурс трябва да бъде високо интерактивен и богат на качестве-
на визуална информация – изображения, анимации, видеоклипове, както и на елементи, изискващи ак-
тивно участие от страна на обучавания – симулатори, интерактивни тестове, обучаващи стра-
тегически и ролеви игри и др., а такъв тип съдържание изисква не само усилена и продължителна тех-
нологична разработка, но и внимателно проектиране на педагогическия сценарий и изисква сформи-
ране на интердисциплинарни екипи със задължително педагогическо участие – нещо, към което ака-
демичната общност има все още неизяснено отношение. 

Когато говорим за иновационни технологии в обучението, не бива да възприемаме думата „тех-
нологии“ твърде буквално. Оборудването на всяка учебна зала с мултимедиен проектор, интерак-
тивна дъска и други модерни дигитални устройства, дигитализацията на учебния процес и на учеб-
ното съдържание, ако се реализират и впоследствие използват самоцелно, няма да възвърнат на сту-
дентите желанието да се обучават. 

Преподавателят, макар и използвайки активно ИКТ, трябва да застава пред студентите си с яс-
ното съзнание, че не технологиите, а той самият – със своето присъствие, поведение, отношение и 
дори репутация, ще направи часа атрактивен и интересен за обучаваните.

И за да постигне това, не е достатъчно да бъде само добър оратор, но и добър режисьор на учеб-
ния час, а задачата му е първо да заинтригува аудиторията си, да задържи вниманието й, после да 
убеди слушателите си, че нещата, които им представя са важни за тях и накрая – да остави усеща-
нето, че тези 45 минути не са поредното безсмислено пропиляно време. 

Според една мисъл на Maya Angelou: „Хората ще забравят какво сте казали, хората ще забравят 
какво сте направили, но никога няма да забравят как сте ги накарали да се почувстват.“[4] В този 
смисъл, ролята на преподавателя трябва да остане първостепенна за провеждането на учебния про-
цес, дори и в един Дигитален свят.

Ако все пак държим да използваме ИКТ в учебния процес, трябва от самото начало да сме на яс-
но с правилната им роля, а тя е – да бъдат декора и специалните ефекти, на фона на които се разви-
ва действието на един учебен час. Главното действащо лице сме ние – преподавателите, а защо да не 
поканим на сцената и самите студенти?

През миналия век са правени редица опити за внедряване на технологии в обучението и за съжале-
ние, много от тях са претърпели провал, защото и най-добрата технология, използвана неправилно, 
ще доведе до нежелани резултати. На последното ставаме свидетели ежедневно, наблюдавайки как 
децата ни пилеят времето си в Интернет. Неуспехът на технологиите в обучението обикновено се 
развива по следния сценарий [5]:

 y залагат се високи очаквания за подобряване – както на преподаването, така и на ученето;
 y отделя се много време за обучение на преподавателския състав, придобиват се много умения за 

работа с новата технология;
 y вследствие на лоша организация, внедрените технологии се използват разпокъсано и не толко-

ва масово, колкото се е очаквало;
 y оказва се, че полза от технологията няма, обвиняват се преподавателите, отправя се призив за 

повече обучение на преподавателския състав;
 y междувременно навлизат нови технологии. 

Трябва да се има предвид, че бъдещото поколение студенти ще се адаптират към новите техно-
логии много по-бързо от своите преподаватели и една от пречките за успеха на ИКТ може да се окаже 
недостатъчната технологична грамотност на преподавателския състав. Когато застане пред обу-
чаваните, преподавателят трябва да бъде абсолютно уверен и фамилиарен с ИКТ, които ще ползва в 
учебната зала. Дори и най-малката проява на неувереност и некомпетентност ще предизвикат не-
гативно отношение и скептицизъм. 

Друга, и по-сериозна пречка може да бъде, както бе дискутирано по-горе, неправилното разбира-
не на ролята на ИКТ в обучението. Затова е особено важно университетите да предприемат поли-
тика на подготовка на преподавателите за използване на ИКТ, като се наблегне основно на модерни-
те педагогически техники, съобразени със стила на учене на съвременните студенти и като се очер-
тае съвсем ясно позицията на технологиите в учебния процес, а именно – те са средство за подпома-
гане на обучението, а не за неговото провеждане. Ролята на преподавателя не бива да бъде изместе-
на от технологиите. 
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Abstract. The paper presents a good practice of integrated project-oriented education in Bulgarian language 
and mathematics. This practice has been done in St. George School in Sofia with 5th grade students in 2011/2012 
scholastic year. Under consideration are the role and the place of extracurricular activities in the teaching-learning 
process. The didactic goals of this particular activity are pointed and the way of reaching them is discussed. Some 
parameters that need to be improved are listed.
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Проектното обучение в ЧСОУ Св. Георги
Проектното обучение в училище Св. Георги в София се внедрява последователно и систематич-

но. Такава форма се прилага не като алтернативна на класно-урочната, а като паралелна, с цел допъл-
ване и надстройка на плановия учебен процес за развитие на компетентности от синтетичен тип. 
По този начин естествено възниква необходимостта от интегрирано разглеждане на определени 
теми, не попадащи изцяло в обсега на някоя конкретна културно-предметна област. През учебната 
2011/2012 г. за учениците от V клас бяха планирани три инициативи в това направление, за първата 
от които ще стане дума в настоящата статия. 

Език и математика
Двата фундамента, върху които традиционно се изгражда общото образование, са обучението 

по език и по математика. Много често те са противопоставяни, а специалните им методики целе-
насочено са разграничавани. През 80-те години на миналия век беше направен опит за интегрирано 
обучение по език и математика в рамките на Проблемната група по образование [1]. Независимо от 
многобройните доказателства за положителния ефект на такова обучение, то не намери развитие 
в съвременните учебни програми. Днес ИКТ дават нови възможности да се намери общото в препо-
даването на езика и математиката, а изграждането на синтетична компетентност е допълнител-
на мотивация за прилагането на интегриран подход в този тип обучение. Мнението на авторите 
е, че елементи на интегрирано обучение по български език и математика е целесъобразно да се въвеж-
дат от V клас (както беше направено през 80-те години на миналия век), за което ще бъде приведена 
подкрепяща аргументация в тази статия. 

Концептуална рамка 
Първата инициатива в календара на проектно-ориентираното обучение в ЧСОУ Св. Георги имаше 

отговорната мисия да покаже положителните страни на такъв образователен процес. Проектно-
ориентираното обучение се основава на идеите за активно учене, което предполага, че учениците 
трябва да се заинтригуват от темата на проектното задание. За да бъде ефективно такова обуче-
ние, обаче, темата трябва да е надстройваща за материала от учебната програма по български език 
и математика. След обстоен анализ на двата фактора, авторите се спряха на тема близка и същевре-
менно достатъчно богата за допълнително проучване: букви и цифри. 

доц. д-р Борислав Лазаров1, Даниела Северинова2, Михаил Ненов2

1Институт по математика и информатика – БАН, гр. София
2ЧСОУ „Св. Георги“, гр. София

ЗА БУКВИТЕ… ЦИФРИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ДОБРА 
ПРАКТИКА В 5. КЛАС
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Решено бе учениците да се разпределят в малки групи, което на този етап даваше определени 
предимства при тяхната самоорганизация, взаимен контрол и взаимопомощ. За авторите бе по-ва-
жно процесът на работа по проектното задание да провокира положителен емоционален и познава-
телен ефект, отколкото реализацията на проектното задание да покрие някакви отнапред поста-
вени стандарти. Ролята на учителите беше съпровождаща самостоятелната работа, а контролът 
от тяхна страна – индиректен. Това определи избора на формата на представяне на работата на 
учениците да бъде колоквиум. 

Дидактически цели и инструментариум 
В съответствие с концептуалната рамка при изпълнението на проекта бяха преследвани някои 

общи дидактически цели:
 y Изграждане на начални умения за работа с информационни източници.
 y Подбор и структуриране на информацията за презентационни цели.
 y Изграждане на начални умения за представяне на разработка.
 y Формиране на качества за работа в екип.

В хода на работа по проектното задание учениците трябваше да формират в някаква степен оп-
исаните качества като елементи на една по-широка компетентност, включваща както придобити 
в училище знания и умения по математика и български език, така и самостоятелно получени знания. 
Програмата максимум на авторите се свързваше с очаквания синтезът на знания и умения да подо-
бри възможностите на отделния индивид да се ориентира в глобалното информационно простран-
ство, както и неговия комфорт в определена социална среда: малка група съмишленици (екип), голя-
ма група с общи интереси (клас), социална структура с оценяващи и контролни функции (училище). 

В контекста на интердисциплинарния подход, изграждащ мост между математиката и българ-
ския език, бяха набелязани и частнопредметни цели, при чиято реализация учениците да обогатят 
представите си за всяко от образователните направления. 

Основното очакване по отношение на повишаването на математическата култура на децата 
беше да се запознаят с детайли от развитието на системите за представяне на числата в истори-
чески план. В същото време се очакваше учениците да разширят езиковата си компетентност, като 
постигнат осъзнаване на комплексния характер на писмеността като общ семиотичен апарат, об-
хващащ и езика, и математиката. Не на последно място, като част от техническото изпълнение на 
проекта учениците имаха възможност да развият технологичните си компетенции, като се запоз-
наят с продукта PowerPoint от офис пакета MS Office 2010 и нетехнологични умения, свързани със са-
мото представяне.

Дидактическият инструментариум в подготовката и изпълнението на добрата практика 
включваше методиките и моделите на Лазаров за работа по реферат, изменение на познавателната 
активност и системите за оценяване [2,3,4], както и методиките за надграждане на умения с ИКТ, 
разработени в рамките на проекта Учителят-новатор, координиран от Илиана Николова [5]. 

Някои идеологически особености на проектното задание
Учениците от пети клас на ЧСОУ Св. Георги, разпределени в екипи по трима, получиха конкретна-

та задача да проучат и представят някои антични и ранносредновековни системи за изразяване на 
числена стойност посредством букви: старогръцки, латински и старобългарски (глаголическо писмо 
и кирилицата). Всяка тема бе разработвана от два екипа. Като източници за информация ученици-
те ползваха материали от световната мрежа, без конкретни препратки към статии. 

Защо бе приета такава система. На първо място, петокласниците са „узрели“ за възприемане 
представяне на информация посредством различни знакови системи: букви за думите, цифри (араб-
ски и римски) за числата, ноти за тоновете. Те (петокласниците), обаче, в повечето случаи не осъз-
нават знаковите носители като изразно средство, отъждествяват ги с обекта, което не позволява 
да разчупят създадени стереотипи за изразяване, да отворят съзнанието си за нов тип изразност – 
плурилингуализъм, който при съвременното развитие на технологиите е сериозно ограничение в ко-
муникативен план. Една първа стъпка за развитие в тази насока е запознаване с дуализма в използва-
нето на писмените знаци, съществувал много дълго в историческото развитие на човечеството. 

Следващ етап в проектното задание беше изготвянето на презентация за съответното проуч-
ване. Авторите на статията бяха наясно, че в повечето случаи учениците ще действат по метода 
copy-paste. Това не бе отчетено като сериозен негатив на този етап. Коректното отношение към 
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авторството на интелектуален продукт са предмет на дълга и тежка възпитателна работа. По-
ставянето на подобен приоритет на този етап щеше да възпрепятства сериозно реализацията на 
конкретното задание. Разбира се огромната важност на проблема не е загърбена: в календарния план 
за проектно-ориентираното обучение в V клас е включено провеждането на конференция Матема-
тиката около нас, където на преден план е изведен въпросът за достоверност на поднасяната инфор-
мация и правилно цитиране на източниците [6]. 

Моменти от колоквиума
Заключителен етап на описваната добра практика бе проведеният колоквиум, на който в две се-

сии екипите представяха своите разработки. Около колоквиума съзнателно се създаде ажиотаж, кой-
то да подчертае значението на събитието. Поканени бяха директорът на ЧСОУ Св. Георги, ръково-
дителят на методическото направление, учители. Ръководството на училището даде ясен знак за 
сериозно отношение към работите на учениците, което имаше силен мотивиращ ефект върху еки-
пите. 

Ще приведем следния пример за представяне на проект. 
Екипът М-Б-В представяше проучването си върху запис на думи и числа с гръцки букви. Подгот-

вена беше презентация от 8 екрана, което влизаше в поставените параметри (Фигура 1). Учениците 
бяха разпределили помежду си отделни части от представянето. 

 y След кратки приветстващи аплодисменти, съпровождащи представянето на екипа от воде-
щия учител, ученикът В направи кратко въведение в темата.

 y В това време ученичката М раздаде предварително отпечатани таблици на гръцката азбука с 
фонетични и числови стойности на буквите.

 y Екипът беше поканил своята съученичка Х, етническа гъркиня, която изчете буквите с автен-
тично произношение.

 y Ученикът Б запозна аудиторията с числените стойности на буквите.
 y В това време ученикът В постави задача на съучениците си – на раздадени от него листчета 

всеки трябваше да напише името си с гръцки букви.
 y Ученичката М допълни изложението на Б, показвайки на дъската запис на числа с повече от ед-

на буква. 
 y Екипът събра листчетата от аудиторията и коментира с шеговит тон написаните имена, 

като отново Х бе привлечена за арбитър. 
 y Презентирането завърши с аплодисменти от страна на цялата аудитория. 

 

 Гръцката азбука  представлява сбор от двадесет и 
четири букви, която се отнася както за 
писмеността в съвременна Гърция (новогръцки), 
така и за старогръцкия език през Античността. 
Това е най-старата азбука, която се използва и до 
днес. В Древна Гърция гръцките букви са били 
използвани също за означаване на цифри, подобно 
на Римските цифри. В днешно време освен за 
писане в гръцкия език гръцките букви се използват 
в науката като математически символи и имена на 
звезди

 

 Алфа – 1         Капа - 20             Тав - 300             
 Бета – 2          Ламбда -30         Ипсилон- 400
 Гама – 3          Мю – 40               Фи - 500
 Делта – 4        Ни – 50                Хи - 600
 Епсилон – 5    Кси - 60              Пси - 700
 Зета – 7          Омикрон-70      Омега -800
 Ета -8             Пи - 80
 Тета – 9          Ро - 100
 Йота – 10       Сигма - 200   

 

Фигура 1. Екрани от представянето на екипа М-Б-В.

Приятно впечатление направи независимата работа на екипите. Въпреки че учениците бяха в 
постоянна връзка помежду си, в различните екипи се ползваха различни източници, темите се тре-
тираха индивидуално, акцентът се слагаше на различно място. Стилът при оформянето е само една 
от индикациите за стремежа във всеки екип да се създаде и представи собствен интелектуален про-
дукт (Фигура 2). 

Разбира се, активността на учениците не беше еднаква в отделните екипи. Пример за формал-
но отношение беше едно от представянията. Някои от учениците дори не се бяха постарали пред-
варително да се запознаят с текстовете, които бяха копирали, сричаха докато ги четяха от екрана, 
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не бяха наясно с терминологията, а дизайнът беше съвсем безличен. Това беше отбелязано от воде-
щия колоквиума и предизвика негодувание в съответния екип. От друга страна ефектът върху оне-
зи ученици, които се бяха потрудили сериозно, беше много положителен: всички видяха, че „отбива-
не на номера“ няма да се толерира. Със задоволство ще отбележим, че критикуваните ученици напра-
виха впоследствие много добра презентация. 

Всички букви имат свои имена, като повечето от 
тях са приети и за кирилските букви: аз, буки, 
веди, глагол, добро, есть и т. н. Буквите имат и 
числена стойност — първите десет за 
единиците, вторите — за десетиците, третите 
— за стотиците. Съществува разлика в 
означаването на числата в глаголицата и в 
гръцката азбука. Численият ред в глаголицата е 
оригинален и не следва гръцкия буквен ред.

 

З О Г РА Ф С К О Т О  Ч Е Т В Е Р О Е В А Н Г Е Л И Е  -
ГЛ А Г О Л И Ч Е С К И  П А М Е Т Н И К  О Т  X  В . -

Фигура 2. Екрани от двете презентации по темата глаголически букви.

Оценяване на проектите 
Формата колоквиум не предполагаше поставяне на оценка на презентациите по шестобалната 

скала. Това не означава, че оценяване не беше проведено. Следвайки [4], авторите приеха опростен 
спектър за оценяване с шест показателя: 

 y съответствие между тема и съдържание
 y структура и изложение
 y оригиналност и творчество
 y вникване в информацията
 y дизайн
 y стил на представяне

За всеки показател се отбелязваше в двоичната скала +/– дали проектът го покрива. 
На основата на спектър за оценяване се даваше окончателна качествена оценка: отлична работа, 

успешно справяне със заданието, недостатъчно работено по заданието и т.п. Обикновено такава оцен-
ка се съпровождаше с препоръки за подобряване на отделни елементи от работата по евентуално 
бъдещо проектно задание. На учениците с проекти, покриващи по-голямата част от показателите, 
оценките по математика или/и български език се повишаваха. 

Заключение 
В процеса на работата и при презентирането учениците демонстрираха ентусиазъм, умение за 

откриване и подбор на информация и екипност. Темата привлече интереса им и по наше мнение ус-
танови успешни междупреметни връзки, с което успяха да обогатят познанията си по математи-
ка и български език. 

Като цяло поставените дидактически цели бяха постигнати, т.е. може да говорим за добра пе-
дагогическа практика. Ефектът обаче би бил по-добър, ако някои дейности и параметри се оптими-
зират. Например:

 y да се осигури повече време на екипите за проучване на темите;
 y да се подобри междинният контрол и да се отдели повече време за консултации по време на 

подготовката; 
 y да се синхронизират дейностите между учителите.

В заключение ще отбележим, че в следващите инициативи от календарния план за провеждане на 
проектно-ориентирано обучение в ЧСОУ Свети Георги отбелязаните проблеми бяха в по-голямата 
си част изчистени. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ИЗГРАЖДАЩИ БЛОКОВЕ ЗА УЕБ-БАЗИРАНИ УРОЦИ

CREATING BUILDING BLOCKS FOR WEB-BASED LESSONS
Marina Encheva Encheva
State University of Library Studies and information Technologies, Sofia

Abstract. The article reveals the essence of the building blocks for web-based lessons and their importance 
for supporting the perception of the study material. Тhe approaches for building a specific category of web pages 
which are necessary to be created each time when constructing lessons for e-learning are examined. The content 
of the following web pages used most frequently in designing web-based lessons is analyzed in details: welcome 
page, introduction page, related resources page, summary page, featured example page, code sample page, event 
playback page, choice page, procedure page and lesson feedback form. Finally, special attention is paid to the 
potential problems in the process of creating the building blocks for web-based lessons and the possible measures 
for improving their efficiency are outlined.

Keywords: e-learning, building blocks, lesson framework, lesson description, introduction page, related 
resources page, summary page, featured example page, procedure page, lesson feedback form.

При конструирането на уроци, предназначени за електронно обучение, е необходимо всеки път да 
бъдат създавани специфична категория уеб страници, чието предназначение е да поздравят обучае- категория уеб страници, чието предназначение е да поздравят обучае-категория уеб страници, чието предназначение е да поздравят обучае-
мите, да ги въведат в урока, да демонстрират практически примери, да осигурят обратна връзка от 
учебната група и др. На тези страници, нар. изграждащи блокове за уеб-базирани уроци, трябва да се 
обърне специално внимание, тъй като те са от съществено значение при подпомагане възприемане- при подпомагане възприемане-
то на учебния материал. За тяхното създаване могат да бъдат приложени шаблоните, налични в си-
стемите за електронно обучение. Уеб страниците, използвани най-често при конструиране на уро-
ците, които са разгледани по-нататък: са начална страница; уводна страница; страница с допълни-: са начална страница; уводна страница; страница с допълни- са начална страница; уводна страница; страница с допълни-
телни ресурси; обобщаваща страница; страница, съдържаща примери; страница с шаблони; страни-
ца, представяща събития; страница, предоставяща възможност за избор; страница, описваща после-
дователността от действия и страница, предлагаща формуляр за обратна връзка [3].

Началната страница от урока поздравява обучаемите и ги информира за какво се отнася той, 
защо е важен и какви знания ще бъдат придобити след завършването му. Тя трябва да се разглеж-
да като корица на списание, представяща в синтезиран вид най-съществената информация за уро-
ка. Началната страница се използва, за да се мотивират студентите и да се насърчат да вникнат 
в съдържанието на урока. Тази страница се състои от: заглавие на урока, допълнено с графичен еле-
мент, чиято цел е да заинтригува обучаемите относно материала, преподаван в рамките на урока; 
информация за полезните умения, които ще усвоят студентите след приключване на урока; връзки 
към допълнителна информация, свързана с урока и др. В един по-кратък урок началната страница мо-
же да изпълнява функциите на уводна страница, обобщаваща страница и страница, дефинираща це-
лите на урока, но при по-дълги и сложни уроци е добре да присъстват и четирите страници като на-
чалната страница има за задача да поздрави и ориентира обучаемите.
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Уводната страница предоставя информация за тематиката на урока и подготвя студентите 
да участват в него, запознавайки ги със съдържанието му. Тя се състои от следните основни елемен-
ти: пълно наименование на урока; контекст на урока; цели на урока; предварителни изисквания за 
включване в него; подготовка за урока; съдържание на урока, до което се достига чрез специално ме- подготовка за урока; съдържание на урока, до което се достига чрез специално ме-подготовка за урока; съдържание на урока, до което се достига чрез специално ме- съдържание на урока, до което се достига чрез специално ме-
ню; връзки към други страници, предоставящи информация за урока и др. Пълното наименование на 
урока трябва да осигури ясна идентификация на конкретния урок като при необходимост може да се 
повтори заглавието, подзаглавието и графичния елемент на урока от началната страница. Чрез кон-
текста на урока се разкрива мястото на урока в курса и начина, по който разглежданите в него те-
ми са свързани логически с темите на другите уроци и с предмета на курса като цяло. Ако уроците са 
организирани йерархично, мястото на урока в общата структура се разкрива чрез меню. Дефинира-
нето на целите предполага уточняване в неформален стил на това, което ще научат студентите, 
както и изясняване на степента на важност на урока. При наличие на предварителни условия, които 
е задължително да бъдат изпълнени от обучаемите за включване в урока, те трябва да бъдат посоче-
ни. Важно е да се изясни и времето, необходимо за участие в урока. Информацията, свързана с подго-
товката за урока включва: указания за най-логичния път, който да бъде следван от студентите, а-
ко са налице различни възможности за разклоняване; средства, подпомагащи усвояването на матери-
ала от урока; правила, които предполагат специално поведение от страна на обучаемите по време на 
урока, напр. при участие в ролеви игри, и знание, което е необходимо да притежават предварително 
студентите, за да се включат ефективно в урока. 

Страницата с допълнителни ресурси се използва за насочване на обучаемите към информационни 
източници, свързани с темата на урока с цел разширяване на познанията им по разглеждания пред-
мет. Страницата предлага връзки към подбрани ресурси, необходими преди, по време на урока и след 
неговия край: основни понятия, въвеждащи в материята, която ще се преподава; дефиниции на тер-
мини и демонстрации на примери от реалния живот по проблематиката на урока; съвети за практи-
ческо приложение на знанията, които ще бъдат придобити и др. 

Обобщаващата страница цели предоставяне на кратко текстово резюме на урока или раздела. 
Страницата съдържа списък на всички основни теми в урока и повторение в синтезиран вид на фак-
тите, които студентите трябва да запомнят. Препоръчва се схематичното представяне на ин-
формацията – напр. обвързване на отделните теми от урока с конкретно приложение на придоби-
тите знания. Подходящи са обобщения в графичен вид, както и осигуряването на препратки към 
пълната информация, свързана с темите, присъстващи в обобщението. Страницата, съдържаща о-
бобщаваща информация може да се позиционира в началото на урока вместо в неговия край, но то-
гава тя трябва да се преименува на обзорна страница, позволяваща планиране на обучението в рам-
ките на урока. 

Предназначението на страницата, съдържаща примери, е демонстрирането на реални случаи, 
свързани с темите от урока, придружени с подходящ коментар. Страницата включва въведение, 
представяне и описание на примера. Важно е да се изясни мотивацията за избор на даден случай, как-
то и каква ще бъде ползата за обучаемите от неговото изучаване. Необходимо е също да бъде показа-
но на студентите как да приложат разглеждания пример при разрешаването на конкретна практи-
ческа задача.

Страницата с шаблони е сходна на страницата, съдържаща примери и се използва за изучаване 
на скриптови и форматиращи езици за програмиране, както и на езици, структуриращи докумен-
ти. Страницата предоставя примери за фрагменти от кодове, демонстриращи прехода между е-
лементите от дадена последователност; разглеждащи шаблони на фрагмент от код или пълен код; 
съдържащи инструкции за използване на конкретно приложение на кода. За постигане на ефектив-
ност при използване на страницата е необходимо опростяване на стартирането на кода и показ-
ването на резултата, както и поддържане на активността на обучаемите чрез включването им в 
практически упражнения [1].

Страницата, представяща събития, осигурява възможност за възпроизвеждане на минали съби-
тия, богати на детайлна информация и значимо образователно съдържание чрез видео лекции, ауди-
о конференции, чат сесии и др. Страницата съдържа заглавие на събитието; кратко представяне и 
снимка на презентатора или организатора на събитието; указания за изтегляне на записа на събити-
ето; подробно текстово описание на презентацията и резюме на събитието. Препоръчително е за-
писът да бъде кратък и студентите да могат да го контролират свободно.
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Страницата, предоставяща възможност за избор, предлага алтернативни учебни пътища в рам-
ките на урока. Прилага се най-често при симулации и други интерактивни дейности. Тя се състои 
от заглавие (въпрос, на който обучаемите трябва да отговорят); въведение (информация, позволя-
ваща студентите да се подготвят за отговор на въпроса); въпрос (начало на изречение, което обуча-
емите трябва да продължат с предпочитания от тях вариант на отговор) и възможности за избор, 
дефинирани отчетливо и ясно. За да функционира ефективно тази страница, е необходимо нейна-
та структура да бъде опростена, а предлаганите варианти за избор да бъдат ограничени само до ня-
колко. Важно е също студентите да имат възможност да променят избора, който вече са направили.

Страницата, описваща последователността от действия (нар. още процедурна страница), се 
използва, когато е налице необходимост от ясни инструкции за спазване на определена последова-
телност от действия по време на урока – напр. при прилагането на стратегии за активно електрон-
но обучение. Страницата съдържа следните основни елементи: заглавие, което ясно показва от как-
во се състои дадената процедура; цел, изясняваща какво ще се постигне при изпълнение на отделни-
те действия; изисквания към обучаемите преди започване на процедурата; списък от последовател-
ни действия; механизъм за потвърждаване от страна на студентите, че процедурата е осъществена 
успешно и инструкции за отстраняване на възникнали грешки при извършване на процедурата. Вся-
ка стъпка трябва да включва само едно основно действие. Необходимо е също действията да бъдат 
ясно разграничени от отговорите, коментарите и възможните алтернативи. Страниците, описва-
щи по-сложна последователност от действия, могат да бъдат обогатени с графики и мултимедия, 
за да се акцентира върху най-важните стъпки при изпълнение на процедурата. 

Формулярът за обратна връзка, който се предлага в края на всеки урок, дава възможност на об-
учаемите да коментират урока и да направят предложения за неговото усъвършенстване. Важно е 
въпросите да бъдат така формулирани, че да проверят не толкова дали студентите са харесали у-
рока, а дали се чувстват уверени, че ще могат да приложат на практика това, което са научили. Ко-
ментарите в края на урока са по-полезни от тези в края на курса, защото са по-фокусирани и обхва-
щат повече детайли. Формулярът трябва да бъде опростен и кратък и да включва: поздравления за 
завършването на урока; покана за изразяване на впечатления от урока; скала за оценяване на ефек-
тивността от урока; поле за предложения и бутон за изпращане на формуляра.

Въпреки че при конструирането на уроци за целите на електронното обучение повечето от раз-
гледаните изграждащи блокове играят съществена роля, е важно да се има предвид, че те не са уни-изграждащи блокове играят съществена роля, е важно да се има предвид, че те не са уни-играят съществена роля, е важно да се има предвид, че те не са уни-съществена роля, е важно да се има предвид, че те не са уни- роля, е важно да се има предвид, че те не са уни-
версално приложими. Съществуващите вариации в тяхното покритие са в зависимост от дължина-
та и сложността на уеб-базирания урок, от другите съществуващи страници към него, от наличи-
ето или липсата на въведение към целия курс и др. Прилагането на шаблони в процеса на създаване на 
тази специфична категория от уеб страници не изключва необходимостта от задълбочен анализ на 
тяхната приложимост при всеки отделен урок. Необходимо е да се отчетат конкретните учебни 
цели и потребности на групата от студенти, тъй като, въпреки че не формират предмета на уеб-
базирания урок, неговите изграждащи блокове могат да подпомогнат значително възприемането на 
учебния материал [2].

На базата на натрупания петгодишен опит на авторката на статията в преподаването на дис-
циплините „Електронно обучение“ и „Електронно обучение за повишаване на квалификацията на ин-„Електронно обучение“ и „Електронно обучение за повишаване на квалификацията на ин-Електронно обучение“ и „Електронно обучение за повишаване на квалификацията на ин-“ и „Електронно обучение за повишаване на квалификацията на ин- и „Електронно обучение за повишаване на квалификацията на ин-„Електронно обучение за повишаване на квалификацията на ин-Електронно обучение за повишаване на квалификацията на ин-
формационните специалисти“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии 
и в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и наблюденията върху практическите упраж-„Св. Климент Охридски“ и наблюденията върху практическите упраж-Св. Климент Охридски“ и наблюденията върху практическите упраж-“ и наблюденията върху практическите упраж- и наблюденията върху практическите упраж-
нения, осъществявани от студенти-бакалаври и магистри в три различни среди за електронно обу-
чение могат да бъдат направени следните изводи относно приложимостта на изграждащите блоко-
ве за уеб-базирани уроци: 

Началната страница се използва при всеки урок, освен ако нейната функция не се изпълнява от у-
водната страница. Когато обучаемите се нуждаят от нещо повече от кратко приветствие, напр. 
при необходимост от по-подробна информация за урока или от допълнително мотивиране на учеб-
ната група, се включва и уводна страница. 

Страницата с допълнителни ресурси е подходяща за прилагане, когато преподаваният предмет 
е сложен и урокът не може да обхване цялата информация, от която се нуждаят студентите във 
връзка с разглежданата тема. Обобщаващата страница събира най-важните идеи от урока, независи-
мо от учебния път, избран от студентите и е препоръчително да присъства във всички уроци, кои-
то включват богат набор от дейности и се състоят от повече от няколко страници. 
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Страницата, съдържаща примери е задължително да се използва в случаите на представяне в у-
рока на комплексни, близки до живота примери, които изискват детайлен коментар и специално раз-
глеждане. Страницата с шаблони, демонстриращи определени части от компютърни програми или 
езици, е приложима само при уроци, свързани с програмирането. Страницата, представяща събити-
я, обикновено се включва в уроци, при които не всички студенти имат възможността да участват 
в живи събития, а прегледът и анализът на реални мероприятия е от съществено значение за усвоя-
ването на учебния материал. 

Страницата, предоставяща възможност за избор, се използва, когато преподавателят иска да о-
сигури на студентите алтернативни учебни пътища в една разклоняваща се структура или систе-
ма от менюта. Страницата, описваща последователността от действия, е необходима в случаи-
те, при които обучаемите изпълняват относително сложни задачи в рамките на урока и се нужда-
ят от подробни инструкции на всеки етап от този процес. Формулярът за обратна връзка е важно 
да присъства във всеки уеб-базиран урок, защото дава възможност на студентите да оценят ефек-
тивността на урока и да предложат варианти за неговото оптимизиране.
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Abstract: Homework is a main form of independent students’ work and homework’s assignment is one of the 
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Съвременната визия за училищното образование в гимназиалния етап на средната образовател-
на степен извежда на преден план необходимостта от търсенето на възможности за повишаване на 
активността и самостоятелността от страна на учениците. Прилагането на компетентностния 
подход в образованието извежда на преден план изискването за организация на образователната сре-
да гарантираща освен формирането на знания и умения и изграждането на отношение на ученици-
те към дейността и резултатите от нея. Повишаването на самостоятелността в процеса на учи-
лищното образование и интегрирането на различни взаимнодопълващи се форми на неговата орга-
низация дава възможност то да отговори на съвременните социални изисквания в контекста на уче-
нето през целия живот. Домашната самостоятелна работа и пълноценното използване на нейните 
възможности дава възможност за усъвършенстване на училищното образование, повишаване на не-
говата ефективност и възможности за целенасочено формиране на умения за самостоятелно учене, 
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гарантиращи пълноценна професионална реализация, както и възможност за поддържане на мотива-
цията и положителното отношение на учениците към ученето и резултатите от него. 

Мотивацията е в основата на всяка човешка дейност, тя е „процес и състояние с множество вза-
имодействия на различни променливи (потребности, интензивност на влеченията, подбудителна 
ценност на целта, очакване на организма, вече усвоени модели на поведение, конфликти и противо-
речия на мотивите, безсъзнателни фактори) с функция за регулация на поведението“ [2:259]. 

Безспорен е фактът, че ефективността и „качеството на ученето като дейност и процес с це-
ленасочен, активен, конструктивен, ситуативен, адаптивен, познавателен, практически и резул-
тативен характер е функция на мотивацията на ученика, ползваните стратегии на учене, ползва-
ните техники (инструменти) на учене, участието в прилаганите методи, технологии и форми на 
обучение и самостоятелността на ученика“ [2: 189]. 

В съвременните теории за обучението мотивацията за учене „представлява състояние и ком-
плекс от различни подбуди, които обуславят и обосновават ученето на човека“ [2: 259], а мотивът 
за учене се разглежда като „конструкт, който има за референти: това, което подбужда ученика да 
учи и съществените основания, причини и целеуказващи фактори, които подтикват и насочват ин-
дивида към учене“ [2: 256].

Разкриването на възможностите за повишаване на мотивацията и формиране на положително 
отношение към ученето чрез домашните самостоятелни работи е определящо за ефективността 
на обучението като цяло.

Домашната самостоятелна работа в училищното образование по информационни технологии
Формирането и развитието на умения за самостоятелно учене и придобиване на знания и уме-

ния е една от актуалните цели на училищното образование. Домашната самостоятелна работа да-
ва достатъчно възможности учениците самостоятелно, съзнателно и активно да организират уче-
нето си в съответствие с определена цел, чрез непряко (опосредствено) ръководство от страна на 
учителя и преодоляване на трудности при постигане на целта. 

Самостоятелната работа на учениците предполага „съзнателно, а не механично изпълнение на 
едни или други учебно познавателни или практически действия“ [1], което най-често се проявява 
чрез самостоятелно целеполагане, планиране и организиране в процеса на учене. 

Най-често в училищното образование основното предназначение на домашната самостоятелна 
работа се свежда до възможността за затвърдяване на знанията и уменията и по-задълбоченото ус-
вояване на учебното съдържание. До известна степен са пренебрегнати възможностите, чрез домаш-
ната работа да се активизира творческия потенциал на учениците и възможността те да усъвър-
шенстват своите учебно познавателни умения придавайки на тази дейност конкретно лично от-
ношение. Без излишни анализи по отношение вижданията на самостоятелната работа, като: форма, 
метод, средство или прийом в контекста на настоящето изследване следва уточнението, че домаш-
ната самостоятелна работа се разглежда като форма, а домашното задание (чрез конкретни учебно-
познавателни задачи) е основно средство за нейното реализиране.

Обучението по информационни технологии в гимназиалния етап на средната образователна 
степен дава различни възможности за активизиране на познавателната самостоятелност на учени-
ците, чрез възлагането на домашни работи. Безспорен е факта, че личното отношение, мотивация и 
нагласа на учениците за изпълнение на домашните самостоятелни работи са определящи за ефикас-
ността от тяхното изпълнение.

Характеристика на учебно познавателните задачи за домашна работа
Приемлива за изследването е тезата на Р. Трашлиев според който съществува връзка между ти-

па на решаваните задачи и характера на ефектите от обучението, най-често свързани с личностно-
то развитие на учениците и свеждани до развитие на мотивационно-ценностната, познавателно-
логическата и практическо-действената сфери [3:81]. 

Съществуват различни възможности за класифициране на учебно-познавателните задачи вклю-
чени в заданията за домашна работа. В настоящето изследване са апробирани три типа учебно-поз-
навателни задачи: 

 y възпроизвеждаща по образец;
 y по правила или система от правила;
 y конструктивна т. е. изискваща творчески подход.

Основен признак на възпроизвеждащите по образец учебно-познавателните задачи е, че при ней-
ното изпълнение учениците оперират с вече усвоени от тях знания. Познавателната дейност на 
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ученика при изпълнение на този тип задачи се характеризира с внимателно разглеждане, запомняне 
и възпроизвеждане на показания им образец. При това възпроизвеждането трябва да бъде дословно. 

При познавателните задача от тип – по правила или система от правила, се изисква приложение 
на усвоените знания и умения в нови условия следвайки план (система от правила) зададен им от учи-
теля. Върви се към постепенни усложняване и рационализиране на извършваните действия, а това е 
свързано с проява на отделни елементи на творчество.

Конструктивните (изискващи творчески подход) учебно-познавателни задачи се отличават с 
висока степен на самостоятелност и оригиналност на учениците. Те цялостно решават поставе-
ния пред тях проблем, като сами планират и организират своята дейност, използвайки вече усвоени 
знания. Характерно за този тип задачи е, че при нея учениците с помощта на своя личен опит, живо 
въображение и активно мислене създават нещо ново, в една или друга степен изразяващо индивидуал-
ните способности на ученика. 

Дизайн на изследването
Основните компоненти на методологията на изследването са пряко свързани с неговия дизайн и 

реализиране. В контекста на изследователските намерения обект на изследването е самостоятелна-
та работа в обучението по информационни технологии в гимназиален етап на средната образователна 
степен. Предмет на изследването е ученическото отношение и мотивация към изпълнение на домашна-
та самостоятелна работа по информационни технологии. 

Контингент на изследването са 30 ученици, обучаващи се в 9. клас на Средното общообразовател-
но училище. Целта на изследването е диагностика на отношението, мотивацията, интереса на учени-
ците към домашните самостоятелни работи.

За реализирането на научноизследователската цел и за решаването на поставените задачи, свър-
зани с проучване и оценка отношението на учениците и тяхната мотивация са използвани специал-
но разработени учебно-познавателни задачи за самостоятелна домашна работа, анкетна карта и прото-
кол за наблюдение даващи възможност за проучване и оценка отношението и мотивацията на учениците.

Анализ на резултатите в изследването
Анкетното проучване е пряко насочено към оценка на отношението на учениците от 9. клас към 

домашните самостоятелни работи в няколко аспекта:
 y ефекти и възможности за развитие на способностите;
 y начин на задаване на домашната работа и ресурсното му осигуряване;
 y удовлетвореност и затруднения при решаване на отделните типове учебно познавателни за-

дачи.
Анкетираните ученици по безспорен начин определят положителния ефект на домашната рабо-

та за развитие на способностите им в обучението по информационни технологии – 98% от тях по-
сочват, че този ефект е гарантиран (Фигура № 1). Осъзнаването на този ефект от страна на учени-
ците е основа за тяхната мотивация и оценъчно отношение към домашната самостоятелна работа 
и ролята Ӝ за обучението като цяло.

Фигура № 1.
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Интерес към домашните работи в обучението по информационни технологии в 9 клас, проявя-
ват 72% от анкетираните (Фигура № 2). Това се потвърждава и от изявената от страна на учени-
ците необходимост за последващо обсъждане на резултатите от представените самостоятелни 
домашни работи и търсенето на пътища за усъвършенстване на резултатите от тяхното изпъл-
нение. 

Фигура № 2.

94% от анкетираните ученици посочват, като подходящ начина на задаване на домашната са-
мостоятелна работа, който е свързан с възлагане на учебно познавателни задачи чрез предварително 
подготвени от учителя работни листове включващи – информация за типа на задачата и подробно 
описание на заданието (Фигура № 3).

Фигура № 3.

Безспорни са възможности на информационните и комуникационни технологии за ресурсното 
осигуряване на домашните самостоятелни работи, въпреки това 28 % не одобряват ресурсните 
файлове да бъдат сваляне от посочен от преподавателя сайт (Фигура № 4). 
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Фигура № 4.

Изключително важен за учениците се оказва последващия анализ на разработените от тях домаш-
ни самостоятелни работи. 94% от тях определят този анализ като необходим (нужен), което от 
своя страна води до повишаване на мотивацията и интереса им към последващи задания (Фигура № 5).

Фигура № 5.

Предпочитанията на учениците към различните типове задачи е представено на Фигура № 6.

Тип 1 -
възпроизвеждаща 

по образец

Тип 2 - по правила 
или система от 

правила

Тип 3 -
конструктивна т.е 

изискваща 
творчески подход

Отговор

1 1 %

44%

56%

При кой тип домашна работа изпитахте най-висока 
степен на удовлетвореност след решаването и. 

Фигура № 6.
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Интересни са резултатите по отношение на изследване на затрудненията на учениците в хода 
на реализирането на домашните самостоятелни работи и оценката на практическия смисъл от тях 
(Фигура № 7 и 8). Закономерно затрудненията в процеса на работа по домашните самостоятелни ра-
боти са в пряка зависимост със степента на удовлетвореност след решаването им. Учениците пред-
почитат задачи от творчески тип през тези изискващи алгоритмично мислене (възпроизвеждащи 
по образец), този факт заслужава внимание и ще е специален предмет на по-нататъшни изследвания. 

Тип 1  -
възпроизвеждаща 

по образец

Тип 2 - по правила 
или система от 

правила

Тип 3 -
конструктивна т.е 

изискваща 
творчески подход

Отговор

56%

33%

1 1 %

При кой тип домашна работа изпитахте най-големи 
затруднения в процес на работа. 

Фигура № 7.

Фигура № 8.
Всичко изведено от анализа е основание за търсенето на възможности за активизиране познава-

телната активност на учениците чрез самостоятелни домашни работи включващи различни по 
тип учебно-познавателни задачи, гарантиращи формирането и развиването на трансверсални (пре-
носими) компетентности, свързани не толкова със функциите на познанието, а с интенциите на 
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участниците (стила им към познанието) – очакван образователен резултат от обучението в гим-
назиалния етап на средната образователна степен и основа за култивирането на всички други клю-
чови, предметни компетенции и специални способности и умения. Това от своя страна ще дове-
де до пълноценното управление на образователния процес чрез системното и целенасочено прило-
жение на домашните самостоятелни работи, гарантиращ възможност за формиране и развитие на 
самостоя телността и уменията за учене през целия живот.
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КИНЕКТ В КЛАСНАТА СТАЯ

KINECT IN THE CLASSROOM
Velichka Nikolova Dafcheva, Zornitsa Georgieva Petrova
Rayno Popovich Secondary School, Karlovo

Abstract: In this article we describe the first attempt in Bulgaria in using Kinect into the classroom. How with 
the power of the appropriate technological environment and PBL pupils from vulnerable groups (where education 
is not seen as a value) could be motivated to study. We focus on how through teaching „History and Civilization“ 
we enable students to acquire skills and competencies needed for a better life in the 21st century.

With our experience we share possibility to use various educational techniques that put students in an active 
position in the learning process, partnering with other team members, teachers and other institutions (libraries, 
museums, etc.).

Keywords: PBL, Kinect, team work 

В България често се предпочита традиционната образователна практика, основаваща се на твър-
дението, че знанието се предава непосредствено от учител на ученик с акцент на ръководната роля 
на учителя, а образователната система е ориентирана към запаметяване и възпроизвеждане на зна-
ния [1]. Това не води до провокиране на мислене, самостоятелност и изграждане на умения у учени-
ците. За съжаление, този начин на преподаване не насърчава комуникативността, работата в екип и 
способността за решаване на проблеми – качества, които са от голямо значение днес.

Задачата на учителя е още по-трудна, когато трябва да се намери подходящата среда за създа-
ване и развитие на тези умения в ученици, които не владеят добре българския език и не са мотиви-
рани за учене. 

Мотиви за проекта
ОУ „Райно Попович“ – Карлово е малко училище в малък град. Работим в мултикултурна и мулти-

етническа среда. За голяма част от учениците ни българският език не е майчин. 
В началото на учебната 2011/12 се заехме с проучването на потребностите, интересите и на-/12 се заехме с проучването на потребностите, интересите и на- се заехме с проучването на потребностите, интересите и на-

гласите на учениците от шести клас по отношение на учебния предмет „История и цивилизация“. 
Откроиха се няколко проблема:

 y Шестокласниците възприемат историята като летоброене, а не като низ от човешки съдби 
и решения в миналото;

 y Различните ученици проявяват интерес в различни области;
 y Учениците имат потребност да бъдат в по-активна позиция в часовете по „История и циви-

лизация“, желаят да работят екипно в динамична обстановка, да обсъждат и споделят идеите 
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си, за да могат да откриват причинно-следствените връзки в историческите събития;
 y Необходимо е визуално представяне на проблема, за да могат учениците да го дискутират, да 

правят проучвания, сравнения и уточнения.
Причините за тези проблеми се коренят в липсата на предвидени достатъчно часове за изследо-

вателска и проектна дейност в програмата по „История и цивилизация“ за учениците от прогимна-
зиален етап. В същото време часовете по информационни технологии предоставят възможност за 
проектна дейност и практическо затвърдяване на уменията, което ни провокира да търсим и подо-
бен подход в часовете по история чрез този проект. Избраният подход не беше случаен. Проектно-
базираното обучение позволи на учениците ни да разширяват познанията си по българско Възражда-
не и нова българска история, но и да развият някои свои личностни качества от социално значение. 
Предпоставка за това беше работата в екип, където учениците се учеха да излагат аргументите си, 
да отстояват позициите си, но също така да бъдат толерантни, като изслушват партньорите до 
себе си. В проектната работа имахме възможност да включим всички ученици, дори и пасивните в 
час, което доведе до повишаване на мотивацията им за работа. 

Тъй като учениците харесват информационните технологии, ние създадохме технологична сре-
да, която да бъде стимул за реализиране целите на проекта. Идеята ни беше учениците да създадат 
електронни материали, с които да подпомогнат обучението по „История и цивилизация“ на своите 
съученици. Новост са използваните средства за създаването на материалите. 

Kinect и Xbox360
Конзолата и кинект са уникално средство за разчупване статичността на учениците в час. При-

чината е в естествения начин на комуникиране със софтуера [2]. Използването на кинект за образо-]. Използването на кинект за образо-Използването на кинект за образо-
вателни цели даде възможност на учениците ни да се запознаят и да придобият опит в използване-
то на най-новите технологични тенденции и работа с NUI (natural user interface).

Кинект беше използван в часовете по „История и цивилизация“ за динамизиране работата на 
учениците с тестове, съставени с помощта на лични разработки и примери от работата на Рей 
Чембърс [3], както и за придобиване на опит в боравенето с контролера. В проекта учениците из-
ползваха Кинект, за да създадат свои подкасти чрез програмата Nuvixa Stage Presence. 

Конзолата с Кинект се използваше като подпомагащ елемент. Тя допълни по интересен и интри- с Кинект се използваше като подпомагащ елемент. Тя допълни по интересен и интри-с Кинект се използваше като подпомагащ елемент. Тя допълни по интересен и интри-
гуващ за учениците начин проекта. Те създадоха 3D модели на известни българи и разделени на отбо-D модели на известни българи и разделени на отбо- модели на известни българи и разделени на отбо-модели на известни българи и разделени на отбо-
ри, се състезаваха в два спорта с „Kinect Sports“. За реализиране на проекта разчитахме на двата часа 
седмично „История и цивилизация“, един час ИКТ, часовете по интереси следобед, времето за посе-
щение на училищната библиотека и срещите с училищния психолог. 

Етапи и реализация
Реализацията на учебния проект преминава през следните етапи:
 y проучвателен – изследване и формулиране на темата на проекта;
 y аналитичен – анализиране на ситуацията, информацията и планиране на изпълнението;
 y практически – реализиране на проектния замисъл и дейности;
 y презентативен – представяне на продуктите от проекта;
 y контролен – оценяване на продуктите и работата на учениците.

Проучвателният период беше свързан както с търсенето на подходящ подход, който да бъде мо-
тивиращ за учениците, така и с проучване на техническите средства и възможностите на ученици-
те да ги използват за реализиране на идеите ни. 

Аналитичният етап бе свързан с определяне на темите и задачите в проекта и тяхното обвърз-
ване с учебното съдържание по „История и цивилизация“, ИКТ, български език, изобразително изку-
ство и спорт. Създадохме условия за прилагане на диференциран подход и специална подкрепа за уче-
ниците с различни възможности, нужди и интереси. 

За различните стъпки и задачи от проектната дейност създадохме работни листи, съдържащи 
описание на ролите, подходящи сайтове за информация, указание и модел за представяне на проуче-
ната информация.

Практическият, презентативният и контролният етапи се осъществиха в часовете по ИКТ и 
„История и цивилизация“. 

Част от дейностите по събиране на информация (посещение на градската библиотека, къщата-
музей на Васил Левски в Карлово и срещата с представители от местната телевизия) бяха проведе-
ни в часовете по интереси в занималнята и СИП по психология.



195

ИКТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Теми на проекта
 y Исторически събития след Освобождението, които оказват огромно влияние на страната ни. 

Задачи: Децата, разделени на екипи, трябва да проучат изучено събитие, което да представят 
като ТВ репортаж, видян през техния опит и разбиране в рамките на 3 мин. (Средството – кинект, 
програмата – Nuvixa Stage Presence).

 y Исторически личности от Възраждането и следосвобожденското ни минало, които оставят 
трайна следа в съзнанието на българите.

Задачи: Учениците проучват възможностите на xbox 360 Avatar. На базата на възможностите 
му, подбират личности. Изготвят биография на тези личности. Откриват литературни описания 
на избраните личности (ако съществуват такива), снимки и портрети с характерни черти и беле-
зи, които да подпомогнат създаването на 3D анимиран образ чрез Avatar.

 y „Българи! Юнаци!“ – Появата на българския спорт. 
Задачи: Децата проучват историята на спорта в следосвобожденска България. Представят нау-

ченото под формата на презентация. Организират състезания с помощта на xbox360 и кинект . 
Събраната от изследователската дейност (посещение на библиотеки, музеи, интернет) инфор-

мация се обобщаваше с помощта на One Note 2010 и терминалите с Windows Multipoint Server 2011. То-One Note 2010 и терминалите с Windows Multipoint Server 2011. То- Note 2010 и терминалите с Windows Multipoint Server 2011. То-Note 2010 и терминалите с Windows Multipoint Server 2011. То- 2010 и терминалите с Windows Multipoint Server 2011. То- и терминалите с Windows Multipoint Server 2011. То-и терминалите с Windows Multipoint Server 2011. То-Windows Multipoint Server 2011. То- Multipoint Server 2011. То-Multipoint Server 2011. То- Server 2011. То-Server 2011. То- 2011. То-. То-
ва позволи сътрудничество в реално време между членовете на екипите в обща работа върху един бе-
лежник в One Note по време на часовете. 

По време на практическия етап бяха създадени:
 y четири ТВ репортажа за изучени събития, които бяха заснети с помощта на кинект и програ-

мата Nuvixa Stage Presence (фигура 1);
 y изготвени бяха аватари и биографии на четири исторически личности, поставяйки ги в кон-

текста на нашата съвременност (фигура 2);
 y бяха проучени четири спорта, появили се след освобождението и станали любими на всеки бъл-

гарин (фигура 3). 

Фигура 1. Работа по първа тема

Фигура 2. Работа по втора тема
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Фигура 3. Презентиране с кинект

Резултатите от дейностите по проекта бяха представени пред всички ученици на 3 март 
2012 г. – националният празник на България, а проектът бе един от избраните да представи 
България на Европейския форум на учителите-новатори в Лисабон тази година.

Използването на кинект по време на проекта и след това промени нагласите на учениците към 
предмета „История и цивилизация“. От дейностите по проекта бяха създадени реални продукти в съ-
ответствие с включените в ДОИ умения и компетенции по „История и цивилизация“ и ИКТ за VI клас. 

Смеем да твърдим, че дейността ни обогати речниковия запас по български език на учениците 
ни, както и запасът от термини по „История и цивилизация“. Те имаха възможност да комуники-
рат със специалисти и институции извън училище, да систематизират исторически факти, да ар-
гументират собствена позиция. Като резултат от всичко това бяха създадени авторски мултиме-
дийни продукти с нови и неизползвани на онзи етап технически средства в българска училищна среда.

Литература:
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

RESEARCH APPROACH IN CLASS OF INFORMATICS AND INFORMATION 
TECHNOLOGY – 5–12 GRADE
Kremlina Lyubomirova Cherkezova
34th Secondary School „Stoyu Shishkov“, Sofia

Abstract: As ICT and Computer science teacher at 34th Secondary School and at Sofia Language School with 
many years teaching practice I have implemented a research approach in my work. During years I have used vari-
ety of software products like Geomlandia, Comenius Logo, Imagine, Geonext Graph system, Elica, Geogebra. The 
paper presents my experience with ICT integrated teaching in Mathematics aiming in increasing students’ motiva-
tion for learning, in consolidating their knowledge and in formation of skills for individual and team work. 

Keywords: Research approach, project Fibonacci, dynamic software, dynamic mathematics, rosettes, square 
modules /set of modules that flooring plane/, recursion, fractals, GeoGebra, Comenius logo, Imagine, Elica, cross-
curricular, creative application of knowledge
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Основна и актуална задача на обучението по математика и информационни технологии е да под-
готви учениците за знания и решаване на задачи, които възникват във всекидневната им учебна дей-
ност, а впоследствие и в живота и на работното място. Тази задача произтича и от новите обра-
зователни изисквания, според които образованието трябва да представлява: „…един непрекъснат 
процес на формиране на индивида – на неговото знание и интереси, на правото му да променя и на 
възможността му да действа.“ [1:19]. Това предполага създаване на навици и умения за обучение. Про-
мените, настъпили в българското образование имат за задача учениците да не изостават от свои-
те връстници от Обединена Европа, а да бъдат напълно конкурентно способни. Конкретен израз са 
единните държавни стандарти за учебно съдържание, преподаване и оценяване. Компютризирането 
на училищата и достъпът на всички ученици до съвременните информационни технологии е прио-
ритетна грижа на обществото.

Целите на обучението, които си поставих са свързани с изследователският подход при интегри-
ране на информатиката и ИТ в обучението по математика:

 y Интегриране на ИТ в обучението по математика за повишаване активността на учениците, 
затвърдяване на знанията им, формирането на умения и навици за индивидуална и екипна ра-
бота;

 y Осъществяване на възможност за муждупредметни връзки;
 y Ефективно използване на съвременните информационни технологии за повишаване на качест-

вото на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационните 
образователни технологии и методи в учебния процес.

Работата с компютри в прогимназиалния етап осигурява безпроблемно и смислено навлизане в 
света на модерните технологии. Тя е етап в цялостния процес на обучение по информационни тех-
нологии в българското училище. Основна цел е придобиване на базисни знания, умения и отношения в 
съответствие с изискванията на информационното общество. Постигането на знанията, умения-
та и отношенията, дефинирани в стандартите, гарантира възможността за решаване на практи-
чески задачи и активно използване на компютъра от учениците при усвояване на учебното съдържа-
ние по различни учебни предмети. 

В многогодишната ми работа като учител по информатика и ИТ в 34 ОУ „Стою Шишков“ и Со-
фийска езикова гимназия съм прилагала интерактивен изследователски подход в преподаването си, 
свързан с динамичната математика и приложението Ӝ в ИТ. През годините съм работила със софту-
ерните технологии – системата Geomlandia, Comenius logo, Imagine – розетки, тапети, фрактали и 
паркети, Graph, с-ма Elica, с-ма Geogebra. Програмите са свободно разпространяващи се.

Фигура 1. Колаж – различни фигури



198

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Преди четиринадесет години бях на следдипломна квалификация по информатика и ИТ в СУ – 
ФМИ. Тогава за пръв път видях и се обучавах със система Геомландия. Хареса ми динамичното из-
пълнение на редица интересни геометрични задачи. Поредицата от команди дава резултат – създай 
обект, точка, линия, раздели, изчертай, окръжност, точка, имитирай, скалирай и т.н. Започнах и екс-
периментирах с ученици от профилирана подготовка на Софийска езикова гимназия. Какво ни даде 
Геомландия – компютърна среда, иновативно мислене, експерименти, доказателства, решения. Ние 
сме в математическа лаборатория – построяваме геометрични обекти, променяме ги, измерваме ги, 
правим експерименти с тях. Така конструираме и изследваме математически обекти. Учениците съ-
що са насърчени сами да правят математически открития – да правят предположения и да ги про-
веряват [2].

С програмирането в Comenius logo с помощта на костенурковата геометрия, в последствие в 
Imagine с учениците от 9 клас в часовете по информатика, създадохме много интересни процедури, 
свързани с правилни многоъгълници, влагане на цикли, повторения, конфигурации с рекурсивен харак-
тер и др. Така експериментирахме процедурите с различни команди и параметри и създадохме мно-
жество розетки, паркетиране на равнина, фрактали, спирали, звезди, тапети и др. За моите учени-
ци проектите, които реализирахме с тях станаха любими. Те получиха удолетворение от придоби-
тите си знания, умения и компетенции в тази нова среда в контекста на проектно-ориентирания и 
изследователски подход в образованието.

Фигура 2. Рекурсия – покривки

Фигура 3. Колаж фрактали
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Фигура 4. Тапети

Фигура 5. Звезди, спирали

Друга програма, с която работим с учениците от 5 – 7 клас в модул Интегриране на дейности по 
ИТ, е системата Elica. Elica инструмент може да се използва в различни контексти – анимирани вир-
туални модели, математически визуализации и игри. Elica Setup пакет – след инсталиране на Elica па-
кет за настройка, може да се проучи Elica, нейните приложения и хиляди примери. Предварителни-
ят преглед на тези приложения и примерите в онлайн Elica музей и връзка на видео е на разположение 
в Elica Demos.
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Фигура 6. Програми на Elica

Фигура 7. Развивкa
   

С учениците експериментирахме – „Развий въображението си с развивки“ с основна цел – ориен-
тира към основното знание и умение. Предизвикателството е задача, която въвлича в проблемна си-
туация. Не е достатъчно само да изучаваме технологиите, а е добре да ги използваме, за да се учим...

 y да се забавляваш е много важно условие, когато човек учи сериозни неща;
 y научаваме се на самопроверки;
 y научаваме изненадващи и красиви неща за многостените;
 y много научни проблеми, възникнали от заобикалящия ни свят, могат да се атакуват с матема-

тически разсъждения или с подходяща визуализация;
 y развиваме уменията си по информационни технологии;
 y Изследоватеският стил на работа с много развивки в крайна сметка най-много е развило въоб-

ражението на учениците.
Изследвахме и получихме много развивки на куб, паралелепипеди, призми, пирамиди, многостени, 

платонови и архимедови тела, ротационни тела, оригами и др. [3].
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Друга програма с която се запознаха учениците от профилирана подготовка е Graph. С нея се 
изчисляват математически функции в координатна система. За изчертаване на линиите могат да 
се използват различни линии в цвят и стилове. Програмата поддържа всички стандартни матема-
тически функции и параметри, дори е способна да извършва някои елементарни изчисления. Graph 
чертае обикновени чертежи (пример: f(x)=2sin(x)+x^2); графики на параметрични функции (пример: 
f(x(t),y(t)) = (sin(t), t^3-5t+2); полярни функции (пример: r(t)=t^2). Поддържа доста функции: sin, cos, 
tan, asin, acos, atan, sinh, cosh, tanh, asinh, acosh, atanh, sqr, sqrt, ln, log, sign, u, fact, mod, abs, arg, conj, re, im, 
trunc, fract, ceil, floor, round, min, max, range, if, rand, integrate, sum. Може да съхранява крайния резултат 
в bitmap (bmp), Potable Network Graphics (png) или metafile (emf) формат; има опция за принтиране. 
Всеки, който има за цел да „рисува“ графики на функции, намира програмата много полезна и удобна.

Фигура 8. Програма Graph

Друга програма, с която работихме с учениците от профилирана подготовка е с-ма Geonext. С 
нея експериментираме различни построявания на геометрични фигури и доказателства на теореми. 
Какво ни предостави тя:

 y Създава и работи с графични елементи чрез използване на специализирана програма. Създава 
умения за сложни графични изображения чрез специализирана програма и интегрирането им в 
текстови и презентационни материали.

 y Чрез програмата се усвоява учебния материал по математика, физика и др. – ефект, който не 
може да се постигне с традиционните методи на преподаване;

 y създават се умения за чертане на елементарни геометрични обекти: точка, права, отсечка, 
ъгъл, окръжност, многоъгълник;

 y  чертане на графики на функции;
 y създаване на сложни чертежи като се комбинират елементарните геометрични обекти. 

 Фигура 9. Система Geonext
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Последната година продължаваме със с-ма GeoGebra – Dynamic Mathematics for Everyone. С ученици-
те от 5-7 клас и 12 клас – профилирана подготовка се запознахме с възможностите и решавахме зада-
чи за построение с изследване и доказателство. Какво трябва да знаем за GeoGebra?

 y Динамичен математичен софтуер в един общ пакет, лесен за използване;
 y Използва се за обучаване и преподаване във всички нива на образованието; 
 y Включва интерактивна геометрия, алгебра, таблици, графики, висша математика и статис-

тика;
 y Софтуер с отворен код на разположение за безплатно използване от сайта www.geogebra.org;
 y GeoGebra улеснява създаването на математически конструкции и модели, като това позволява 

интерактивни изследвания чрез плъзгане на обекти и промяна на параметри.

Фигура 10. Система Geogebra

Голям интерес за учениците предизвикаха програмите от сайта на ИМИ БАН. Те с голямо удо-
волствие бързо усвоиха работата с новия софтуер и експериментираха различните задачи за доказа-
телства и паркетирене в равнина. Всички ученици се справиха безпроблемно и показаха отлични ре-
зултати. Работата в тази динамична среда значително повиши познавателната им активност и 
нещо повече – интегриране на математика с ИТ и изобразително изкуство.

Фигура 11. Паркетирене – 7 клас
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Фигура 12. Паркетиране в равнина

Чрез получените знания от GeoGebra, учениците направиха предложения за идеи на бъдещето: 

Фигура 13. GeoGebra – чертеж

Фигура 14. GeoGebra – приложение
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За работата на учениците от 34 ОУ „Стою Шишков“ – програми, събития, примери, идеи за днес 
и бъдещето, създадохме сайт с ученици от 5 клас www.mathinit.comeze.com, с който участвахме в 
олимпиадата по ИТ учебна 2011/2012г. в София област и се представихме отлично. В сайта има вече 
над 1000 посетители от различни страни.

Фигура 15. Web site – Математика и ИТ

След работата с използването на разнообразните софтуерни продукти в математиката, в за-
ключение можем да обобщим, че учениците в своята изследователска работа съчетават и обработ-
ват информация, демонстрират компютъра като средство за изразяване на своите знания, умения и 
компетенции в областта на динамичната математика, работят в екип като активно обменят идеи 
и мнения, проявяват толерантност и защитават своите. Резултатите са:

 y Учениците конструират и описват процеси, как да правят геометрични конструкции за из-
следване;

 y Правят предположения въз основа на тези изследвания;
 y Проверяват експериментално резултатите си;
 y Учениците се насърчават сами да правят математически открития;
 y Изграждат се динамични познания;
 y Изследователският подход изгражда у учениците знания, умения и компетенции;
 y Интерактивното обучение засилва положителната нагласа на учениците, а от нея и мотива-

цията за учене – интересът към динамичната математика.
Визуализирането на задачите и тяхното оживяване води до интегриране на знанията. Изсле-

дователският подход дава по-добри резултати, повишава познавателната активност и интелек-
туалните способности на учениците. Така интерактивните динамични технологии осъществяват 
развитие на мисленето, творческия потенциал и интелектуалните способности на учениците да 
откриват и научават нови неща в училище и в живота.
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Abstract: This report is dedicated to examining the project-oriented model when working with students. 
Through a survey completed by students aged from 11 to 18 years old is explored their self-motivation for cognitive 
activity. There are studied the students’ skills for setting goals in the preparation of information technology 
projects as well as their acquired skills to achieve them. We explore the conditions for free choice of subjects and 
the realization of projects in a national Information Technologies Olympiad, which are compared with students’ 
results before and after training in the „Project work“ section.
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Въведение
При обучението по ИТ трябва да се усвояват както теоретични знания за дадена технология, 

така и практически умения за използването и. Ето защо една задача по информационни техноло-
гии трябва да е свързана с последователност от действия, които учениците трябва да изпълнят на 
компютър. За да се затвърдят знанията на учениците и техните умения е необходимо многократно 
изпълнение на определени дейности.[1]

Дейността е философска категория, отразяваща взаимодействието на личността със света. 
Според научната психология единният дейностен акт се проявява в две страни – външна – в която 
се изразява материалният осезаемият резултат и вътрешна – в която се изразяват знанията, спо-
собностите, качествата, висшите психични функции на личността.

Усъвършенстването на уменията и навиците за прилагане на информационните технологии при 
разработване на тематични проекти, както и мотивирането на учениците да търсят повече ин-
формация по различните теми са пряко свързани със създаването на крайния продукт – проект по ин-
формационни технологии.

Подобряването и усъвършенстването на уменията за представяне на информация пред публика, 
както и използването на подходящия лицензиран софтуер насърчават самостоятелната изследова-
телска дейност за работа в екип.

Самият процес на реализация на поставената задача е труден за оценяване при групова работа в 
клас, поради невъзможността учителят да следи едновременно работата на всички ученици. Ето за-
що оценяването на постиженията на учениците става на база завършени проекти (учебни задачи) 
по отделните теми, а не изпълнението на една или друга задача, която е елемент от работата по 
проект. Наличието на краен резултат, който отговаря на първоначално поставената задача, е дос-
татъчно основание да се счита, че ученикът притежава необходимите знания и умения за работа с 
изучаваните технологии.

Чрез анкета попълнена от ученици на възраст от 11 до 18 години е изследвана: 
 y Мотивацията за самостоятелната им познавателна дейност.
 y Уменията на учениците за поставяне на цели при изготвянето на проекти по информацион-

ни технологии.
 y Желанието за работа в екип при разработка на проекти по информационни технологии.

Анкетирани са ученици в пет различни групи:
 y Първата от тях са петокласници от основно училище, които в периода от първи до четвър-

ти клас не са изучавали предмета информационни технологии (ИТ).
 y Втората група шестокласници са изучавали ИТ в пети клас като задължителна подготовка 

(ЗП), но в шести клас са изучавали един час седмично и СИП по предмета, където са запозна-
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ти с регламенти на състезания по ИТ, в които се участва с предварително разработени проек-
ти, и им са били разяснени начини за работа по проект по разработена от автора на статия-
та учебна програма.

 y Третата група седмокласници, никога не са изучавали раздела работа по проект, защото той 
е последен в учебната програма за седми клас, но имат натрупани повече часове от ЗП по ИТ.

 y Четвъртата група анкетирани са участници в областния кръг на олимпиадата по информаци-
онни технологии в град Пловдив, част, от които са класирани за национален кръг на олимпиа-
дата, на която всеки участник се явява с предварително разработен проект по ИТ. На самата 
олимпиада участниците са разделени в четири направления според разработките им, и в две 
възрастови групи от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас.

 y Петата група са седмокласници, които са анкетирани в края на учебната година след обучени-
ето в раздела „Работа по проект“, но не са се явявали на състезания и олимпиади по информа-
ционни технологии.

Фигура 1. Самооценка на учениците

Предложената извадка е представителна за всички участници в анкетата, защото в избраното 
училище има ученици от един от централните квартали в града, ученици, които пътуват от близ-
ките населени места, така и ученици от дом за деца лишени от родителски грижи. Участниците в 
олимпиадата са от цялата област.

Представителността на извадката ясно се вижда от техните отговори на въпроса: Разработ-
вали ли сте проект по Информационни технологии? (фигура 1)

 y Същността на познавателната активност.
Познавателната активност се отличава със следните особености [2]:

 y Съдържанието на познавателната дейност, предвидена за реализиране в учебните програ-
ми, се свързва с личния опит на учениците и постиженията на науката и техниката;

 y Повишаване на относителния дял на самостоятелното овладяване на знания от различ-
ни източници;

 y Засилване ролята на учителя като ръководител и организатор на учебния процес.
Авторът на това проучване има за цел да анкетира ученици за някои от основните човешки дей-

ности необходими за развитието и формирането на познавателната активност:
 y Целенасоченост и съзнателност – за реализирането им винаги са необходими предвари-

телно обмислена цел, средства, етапи и резултати.
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При избора на тема за проект, учениците при първите си опити в повече от петдесет процен- учениците при първите си опити в повече от петдесет процен-учениците при първите си опити в повече от петдесет процен-
та се доверяват на тема зададена от учителя. Учениците от шести клас, които са запознати с ре- зададена от учителя. Учениците от шести клас, които са запознати с ре-зададена от учителя. Учениците от шести клас, които са запознати с ре-
гламенти на състезания знаят, че имат право на избор, а състезателите са категорични на 100%, че 
са имали възможност за избор (фигура 2).

 y Избирателност – защото само човек, овладял определено количество знания и опит, мо-
же да прави избор между различните предмети на своята дейност;

Фигура 2. Изборът на тема за проект от учениците

 y продуктивност – защото води до определен резултат, както по посока на обекта, така 
и по посока на субекта; всяка дейност е мотивирана и винаги се извършва съобразно индивиду-
ална или обществена потребност.

Познавателната дейност е един от основните видове човешка дейност, без която са невъзмож-
ни всички останали – трудовата, комуникативната, оценъчната, емоционалната. Свързана с тях, 
изпитваща влиянието на всяка една от тези дейности, познавателната дейност се явява тяхна ос-
нова и предпоставка.[3]

К. К. Платонов определя следната структура на познавателната дейност: цел, мотив, начини и 
резултати.

Целта представя очаквания резултат от решаването на познавателната задача. Чрез целта поз-
навателната дейност осъществява функцията си – усвояване на натрупания човешки опит. Чрез 
външното и вътрешно целеобразуване се създават условия за реализиране на познавателната и прео-
бразуващата функция на учебната дейност, за усвояването не само на знания и умения, но и на пох-
вати за познание. Всяка конкретна цел, представена на учениците (като учебна задача) би трябвало 
да удовлетворява техни потребности и по този начин да приема функциите на мотив.

На (фигура 3) посредством диаграма е изобразен опита на учениците за постигане на целите.Съ-
щият при начинаещите и състезателите е съпоставен с този на учениците, които са преминали 
обучение. Умението да поставят цели, които да бъдат постигани чрез разработен проект е право 
пропорционално на опита им за работа по проекти по информационни технологии. При петокласни-
ците поставянето на цел е съпоставимо на отношението от един до двама ученици в клас, за разли-
ка от участниците в олимпиадата, където се предполага, че един до двама са потърсили помощ. Дос-
та висок процент седмокласници и участници в състезания разчитат на учителя си, както при из-
бора на тема, така и при поставянето на целите на проекта. Това означава, че трябва да се работи 
не само за мотивацията на учениците, а и в посока мотивацията на учителите по информационни 
технологии.
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Фигура 3. Целта представя очаквания резултат от решаването на познавателната задача

Мотивът изпълнява функциите на вътрешна подбуда, която регулира протичането на позна-
вателната дейност. Когато ученикът „срещне“ предмета на удовлетворяване на своята потреб-
ност – познавателната задача – той вече има мотив за дейността си.

При петокласниците, които за първа година се срещат с учители по всички предмети най-сери-
озният мотив е да се справят с учебната програма, в случая по информационни технологии (фигура 
4). На същата фигура се вижда, че шестокласниците, които знаят за разработването на проекти са 
три пъти по-малко мотивирани от самото спазване на учебната програма в сравнение със седмоклас-
ниците, и четири пъти по-мотивирани от свой собствен мотив – Друго (моля посочете).

Фигура 4. Мотивацията за самостоятелна познавателна дейност с разработка на проекти по ИТ

63% от участниците в олимпиадата желаят да получат оценка за знанията си по време на олим-
пиада, защото в повечето случаи техните умения няма как да бъдат оценени в единствения седмич-
но час по информационни технологии.

Познавателните действия съставляват структурна част на учебната дейност.
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Фигура 5. Желание за работа в екип.

Шестокласниците най-точно са отговорили на въпроса (фигура 5) поради причината, че са за-
познати с много регламенти на състезания от учебната програма по СИП – ИТ (Свободно избираема 
подготовка по информационни технологии). Седем процента от петокласниците са се въздържали 
да отговорят на въпроса, но възрастта им предполага, че не са го разбрали. Правят впечатление от-
говорите на въпросите на участниците в олимпиадата, 20% не са отговорили на този въпрос, но от 
анкетите се вижда, че отново са най-малките участници 11-12 годишните. За по-големите ученици 
прави впечатление равните позиции „Да“ и „Не“.

Възможността за партньор се упоменава винаги в регламента на олимпиадата или състезанието, 
което означава, че „Да“ и „Не“ е техният личен избор.

Фигура 6. Изброените от учениците действия приравнени в проценти
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Участниците в олимпиадата (фигура 6) балансирано са оценили всички дейности, споменати в 
анкетата, докато седмокласниците са заложили на събиране, преработване и разпространяване на 
информацията преди обучението, а процентите на усвояване на знания и умения видимо са увеличе-
ни след него. Добро впечатление прави, предимно избора за „усвояване на знания и умения“ от пето-
класниците и шестокласниците, което се тълкува като добра самооценка.

Операциите са подструктурни елементи на познавателните действия. Чрез тях се осигурява 
изпълнение на дейността в нейното конкретно предметно съдържание. Действията и операциите 
осигуряват изпълнение на процеса на дейността – осигуряват нейната резултативна страна.

Познавателната дейност на личността представлява – действия – управлявани от съзнателна 
познавателна цел (усвояване на знания, умения, навици и форми на поведение, събиране и преработване 
на информация за свойствата и отношенията на предметите и явленията от действителността).

 y Резултати от работа по проекти

Фигура 7. Интереса към оценката за свършената работа

От получените отговори в анкетата става ясно, че само най-малките предпочитат работата 
по проект по ИТ да се извършва в екип (фигура 8). Участниците в състезанията и запознатите с ра-
бота по проект изпитват потребност в най- висока степен да научат оценката на своите съуче-
ници (фигура 7).

Фигура 8. Желанието за самоизява с нарастването на възрастта и навиците
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Очакваните резултати са на лице (Фигура 8)
С повишаване на възрастта,(а не само от знанията и уменията на учениците) потребностната 

обусловеност за работа в екип намалява – защото зад всяка форма на човешка дейност стои опреде-
лена потребност.

От получените отговори в анкетата става ясно, че само най-малките предпочитат работата 
по проект по ИТ да се извършва в екип (фигура 8). Участниците в състезанията и запознатите с ра-
бота по проект изпитват потребност в най- висока степен да научат оценката на своите съуче-
ници (фигура 7).

Познавателните действия (ориентировъчни, изпълнителски, контролиращи или оценяващи) 
придобити при разработка на проекти по информационни технологии формират и развиват позна-
вателната активност на учениците.

 y Заключение
Оценяването на проектите да бъде свързано с публична изява на учениците пред техните съуче-

ници и такива от други училища, а не само пред учителя, както при представена домашна работа. 
Целта е да се формират у учениците по време на обучението и умения за документиране, предста-
вяне и защита на работата им, както и да се научат да зачитат авторските права при използване 
на информация от други източници. Необходими са часове в учебната програма още в пети и шес-
ти клас за да могат всички ученици да имат равен достъп до участието в състезанията. Учениците 
от пети клас никога не са обучавани за работа по проект. Това се случва по сега действащите учеб-
ни програми в края на седми клас. Най-добрите разработки да бъдат насърчавани и стимулирани от 
учителите за участия в състезания и олимпиади.
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ПАКЕТ ОТ БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ ZOHO OFFICE SUITE И ИНТЕГРАЦИЯТА ИМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

A PACKET OF ZOHO OFFICE SUITE BUSINESS APPLICATIONS AND THEIR INTEGRATION IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS
Ilhan Ibryam, Beye Nevzet Musa – Ibrayam
College Dobrich, Shumen University

Abstract: Nowadays the education system handles super-modern technologies in each one of its sub-fields 
that realize effective access to information and communication and are connected to their incredibly fast creating, 
editing and distribution. Zoho is an American company established in 2005 which aims at promoting and 
developing the so called cloud structures in web-based applications. The following site http://www.zoho.com/ is a 
compilation of web-based online office applications that contain document processing text, tables, presentations, 
chat, conference discussions, mail, meetings, projects, sharing, wiki, assistants, books, social network, references, 
calendar, notebook, scheduler, etc.

Keywords: Zoho Mail, Zoho Docs, Zoho Show, Zoho Meeting, Zoho Invoice

Online средата или виртуално общество е събирането на хора в интернет пространството, къ-средата или виртуално общество е събирането на хора в интернет пространството, къ-
дето те се запознават, общуват и научават неща с течение на времето. Има някои значими факто-
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ри, които обуславят функционирането на online образованието: формулиране на основните причи-online образованието: формулиране на основните причи-образованието: формулиране на основните причи-
ни и проблеми в нашата образователна система; анализ и оценка на реалните образователни усло-
вия; разработване и реализиране на стратегия за преход от образование за всички към образование 
за всекиго и получаване на достъп до повече образователни ресурси. Готовността на хората за бър-
за адаптация към модерните технологии обаче значително намалява или се забавя. Забелязва се дисба-
ланс между търсенето на образование във всякакъв вид и на различно равнище, неговата увеличава-
ща се стойност и острия недостиг на средства, неподготвеността на завършващите специалисти 
и потребностите на обществото, които очертават инертност и неефективност на образовател-
ната система като цяло. Налага се създаване на по благоприятни условия, които да стимулират ак-
тивно, действено учене и чрез които да се мотивира интересът на учениците към самостоятелно 
извършване на познавателни, комуникативни и практически дейности. Интеграцията изисква до-
бро сътрудничество с чуждестранните образователни институции. Във връзка с това е важно да се 
актуализират някои идеи като: по разнообразна квалификационна дейност, насочена към създаване 
на позитивна нагласа и осъзнаване на отговорната позиция на учителя в процеса на модернизация на 
образованието и прилагането на съвременната нормативна база: мотивиране на учителите да рабо-
тят по планирането, организацията и осъществяването на учебната работа в съответствие с це-
лите, произтичащи от учебната програма; излизане от установените стереотипи на способства-
щи за постигането на поставените конкретни цели; лансиране на интерактивност в обучението; 
използване на мултимедийни продукти; разработване на точни, ясни и приложими иновационни мо-
дели за самопроверка, самооценка и оценка на постигнатото. 

Бизнеса е една от дейностите, които карат хората да се присъединяват към online средата на 
общуване. Физически отдалечени групи от хората, работещи в дадена компания или между няколко 
компании. Те използват online общества, за да създават или да работят по проекти. 

Online обществото има няколко, компонента, които представляват отделни канали към услуги-
те. Тези канали се включват един към друг и се пренасочват, но в крайна сметка достигат една край-
на точка – образователните услуги, които се предлагат във виртуалното общество. 

Създаването на отворен портал, да се забавляват и да учат заедно, за да реализират възмож-
ности и предпочитания, осигурява функционирането на такова образование, което да ускори про-
цеса на интеграция, на България в европейските култури.

Целта на обучението по текстообработка и електронни таблици в Колежа е да се запознаят 
както с пакет Microsoft Office, така и с други online среди за създаване и обработка на документи и 
презентации. Преподаването на учебната дисциплина на студенти, в специалностите на Колежа се 
нуждае от актуализация на учебната програма, за да се изгради у студентите умения за работа с до-
кументи в такъв вид среди. Именно такава възможност предлага и сайтът www.zoho.com. 

Задачите, които се поставят на практически упражнения е да се усъвършенстват знанията за 
работа с Word, Excel, Power Point, Outlook и да се запознаят със структурата на сайта. Всеки сту-Word, Excel, Power Point, Outlook и да се запознаят със структурата на сайта. Всеки сту-и да се запознаят със структурата на сайта. Всеки сту-. Всеки сту- Всеки сту-
дент самостоятелно да си направи регистрация, с цел използването на пълните възможности, кои-
то се предлагат в www.zoho.com. Чрез www.zoho.com всеки клиент на системата може да постига зна- Чрез www.zoho.com всеки клиент на системата може да постига зна-www.zoho.com всеки клиент на системата може да постига зна-всеки клиент на системата може да постига зна-
чителен напредък в обучението си . Професионалната реализация е много важна за всеки млад човек. 

Ето защо zoho work-online може да се превърне в място, където се представят възможностите и 
пътищата за тяхното постигане. До сега споменахме предимно услугите, свързани със самото обра-
зование. Освен тях може да се използват и приложения като: 

 y Zoho Mail – напълно функционизиращ мейл клиент с всичките качества на съвременните си 
предшественици, даже и повече. Zoho Mail разполага с мощна административна конзола, мул- Zoho Mail разполага с мощна административна конзола, мул-Zoho Mail разполага с мощна административна конзола, мул- разполага с мощна административна конзола, мул-разполага с мощна административна конзола, мул-
ти домейн мениджър, РОР сървър, IP базирана защитна опция, групи с различни права за достъп, 
групов мейл, ефективен спам контрол, ефективна организация на писмата под формата на пап-
ки, заглавия и филтри, достъп с IMAP и POP, свързване на други акаунти с pop zoho mail. Една от 
изпъкващите го от другите сървъри качества е вградената desktop notification функция. За мо-desktop notification функция. За мо- функция. За мо-. За мо- За мо-
билните телефони страницата за достъп чрез мобилна връзка е http://m.zoho.com. 

 y Zoho Docs – Офис пакет – приложение което работи с всички известни офис пакети като Mi- – приложение което работи с всички известни офис пакети като Mi-приложение което работи с всички известни офис пакети като Mi-Mi-
crosoft Word (DOC), Office Open XML (DOCX), OpenDocument (ODT), Open Office.org XML (SXW), 
HTML, RTF, JPEG, GIF, PNG и други файлове (фиг.1). За Microsoft Office от zoho е разработен спе- RTF, JPEG, GIF, PNG и други файлове (фиг.1). За Microsoft Office от zoho е разработен спе-RTF, JPEG, GIF, PNG и други файлове (фиг.1). За Microsoft Office от zoho е разработен спе-и други файлове (фиг.1). За Microsoft Office от zoho е разработен спе-Microsoft Office от zoho е разработен спе-от zoho е разработен спе-zoho е разработен спе-е разработен спе-
циален плъгин, с който се обработват документите на Microsoft office и в същото време се за-Microsoft office и в същото време се за-и в същото време се за-
пазват автоматично на сървъра на zoho, чрез синхронизиране. Така на всяка точка по света с 
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достъп до интернет може да се достигне до документите писани в домашния компютър. Дру-
га функция е качване на файлове. Качването на файлове може да се извършва както чрез буто-
на за качване така и чрез задържане и влачене. Между Zoho и Google Docs има интегрирана функ-Zoho и Google Docs има интегрирана функ-и Google Docs има интегрирана функ-Google Docs има интегрирана функ-има интегрирана функ-
ция чрез която могат да се теглят документи също и да се споделят. Една друга опция е за ар-
хивиране и разархивиране на файлове ZIP, RAR. Офис пакетът също разполага и с PDF Viewer. До-ZIP, RAR. Офис пакетът също разполага и с PDF Viewer. До-Офис пакетът също разполага и с PDF Viewer. До-PDF Viewer. До-До-
кументите могат да се споделят в определени групи и да се поддържа връзка посредством чат. 

Фиг.1. Създаване на електронна таблица с помощта на Zoho Sheet

 y Online File Storage (качване на файлове) – с потребителите, които са на различни места по све-(качване на файлове) – с потребителите, които са на различни места по све-– с потребителите, които са на различни места по све-с потребителите, които са на различни места по све-
та е трудно да се споделят файлове с огромно количество информация. Zоho Docs е идеално ре-Zоho Docs е идеално ре-оho Docs е идеално ре-ho Docs е идеално ре-е идеално ре-
шение за потребители, които работят дистанцирани за справяне с голям брой файлове. Функ-
цията позволява качване на голям брой файлове във всички формати като изображения, музи-
кални файлове, видеоклипове ZIP, PDF и други под организирани папки до по-лесно намиране и 
достъп до тях.

 y Online Chat (Чат) – в zoho docs има функция чат между потребителите за чат в реално вре- (Чат) – в zoho docs има функция чат между потребителите за чат в реално вре-– в zoho docs има функция чат между потребителите за чат в реално вре-в zoho docs има функция чат между потребителите за чат в реално вре-zoho docs има функция чат между потребителите за чат в реално вре-има функция чат между потребителите за чат в реално вре-
ме. Чатът може да се използва и като конферентна чат стая за споделяне и обсъждане на биз-
нес предложения.

 y Secure File Sharing (Защитено споделяне на файлове) – Онлайн документ мениджъра управлява 
по лесен, надежден и сигурен начин споделянето на файловете. Той действа като едно централ-
но хранилище, където може да се качва и съхранява множество документи, да се споделят с по-
требители или определени групи от потребители, които могат да бъдат на различни места по 
света. Опростеният интерфейс за употреба позволява да се следят всички споделени файло-
ве също и тези които са споделени с вас. Ако споделеният файл съдържа поверителна информа-
ция, може да се посочи да бъде споделена връзката чрез защита с парола, така че само оторизи-
рани потребители да могат да изтеглят документа с въвеждането на парола. Функцията пре-
доставя и допълнителен доклад за изтегляне и проследяване.

 y Zoho Show (презентации) – функцията е мултимедийно представяне на информация, съставе- (презентации) – функцията е мултимедийно представяне на информация, съставе- – функцията е мултимедийно представяне на информация, съставе-функцията е мултимедийно представяне на информация, съставе-
на от звук, снимки и различни gadgets. Презентациите така както могат да се създават, също 
могат и да се качват, готови с опции за доработка. Качените презентации могат да се спод-
лят и следят тяхното разглеждане и теглене. Те могат да се споделят до определен потреби-
тел, група или множество групи. 

 y Zoho Callendar (Календар) – функцията позволява да се планира, управлява и проследява срещи и 
събития. Групи от потребители лесно могат да споделят своите предстоящи дейности, така 
че всеки да бъде уведомен за събитието чрез функцията за известяване. Zoho Callendar може да 
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се синхронизира с Microsoft Outlook чрез специален плъгин. В календара са включени национални-Microsoft Outlook чрез специален плъгин. В календара са включени национални-чрез специален плъгин. В календара са включени национални-
те и световни празници на над 30 държави. Календарът може да се качи и на личен сайт от къ-
дето могат да се следят дейностите на дадено лице.

 y Zoho WiKi (Онлайн енциклопедия) – Zoho WiKi предоставя на своите потребители функция за 
разглеждане на онлайн енциклопедията Wikipedia. Потребителите могат да избират любими 
статии, също така и да допълват или създават нови.

 y Zoho Notebook (Бележник) – подобно на Microsoft OneNote или Google Notebook, Zoho Notebook 
включва огромно мултимедийно съдържание. Потребителите могат да включват текст, изо-
бражения, видео, аудио и след това да споделят бележника или отделни страници от нея в опре-
делена група или потребител. Компонентът позволява интегриране на документи, пълноценни 
приложения и съдържание на RSS.

 y Zoho Meeting (виртуална среща) – уеб базираното приложение meeting, е предназначено да се 
създава от компютри с Microsoft Windows операционни системи, но участниците могат да се 
свързват от всяка друга операционна система позволяваща ActiveX, Flash и JAVA. Участниците 
могат да виждат пусканите презентации също и да комуникират с интегрираната чат функ-
ция на zoho chat. Meeting може и да се споделя отделна уеб страница или като слайд.

 y Zoho Invoice (електронна фактура) – това е решение за фактуриране на бизнес приложения. Тя 
позволява на потребителите създаване, изпращане или управление на фактури, разходи, за по-
лучаване на плащания и генериране на отчети. За глобализираната търговия Zoho Invoice под-Zoho Invoice под-под-
държа мулти-валута. Фактурата е на разположение от над 15 езика. Друга интересна опция е 
изпращането на фактура по електронна поща, персонализиране на фактура, шаблони и инте-
грация с google.

 y Zoho Project (проекти) – приложението е за създаване на задачи, възлагане на собственост, оп- (проекти) – приложението е за създаване на задачи, възлагане на собственост, оп-– приложението е за създаване на задачи, възлагане на собственост, оп-приложението е за създаване на задачи, възлагане на собственост, оп-
ределяне на срокове и проследяване на основните етапи: работа с календара, диаграми, доклади 
и споделяне. Безплатната версия побира само един проект, платените версии имат голям капа-
цитет и функционалност. Някои от присъстващите в проектите функции са за управление 
на задачи, софтуер за проследяване, календар за срещи, онлайн чат и управление на документи. 
Zoho Project подкрепя HTTP APIs, така че може да се изгради персонализирани онлайн инстру-подкрепя HTTP APIs, така че може да се изгради персонализирани онлайн инстру-HTTP APIs, така че може да се изгради персонализирани онлайн инстру-така че може да се изгради персонализирани онлайн инстру-
менти за проекти чрез натискане или издърпване на вашите данни, или ако предпочитате мо-
же да се използва WebApp за IPhone или Android мобилни устройства. Предлагат три вида ус-WebApp за IPhone или Android мобилни устройства. Предлагат три вида ус-за IPhone или Android мобилни устройства. Предлагат три вида ус-IPhone или Android мобилни устройства. Предлагат три вида ус-или Android мобилни устройства. Предлагат три вида ус-Android мобилни устройства. Предлагат три вида ус- мобилни устройства. Предлагат три вида ус-
луги, Enterprise, Premium и Express. Всяка предпоставя достъп до определен набор от възмож-Enterprise, Premium и Express. Всяка предпоставя достъп до определен набор от възмож-и Express. Всяка предпоставя достъп до определен набор от възмож-Express. Всяка предпоставя достъп до определен набор от възмож-. Всяка предпоставя достъп до определен набор от възмож-
ности и функции. Има допълнителни такси за достъп: Уики за корпоративни услуги, чат стаи, 
добавяне и проследяване на грешки. Въпреки че само Enterprise предоставя достъп до основните 
функции за управление на задачите: проекти Basecamp, темплейти и форуми, споделяне на фай-: проекти Basecamp, темплейти и форуми, споделяне на фай- проекти Basecamp, темплейти и форуми, споделяне на фай-Basecamp, темплейти и форуми, споделяне на фай-темплейти и форуми, споделяне на фай-
лове, RSS емисии, портал за персонализация, интегриране с Google Apps и WebApp на проекти за 
мобилни устройства, календар и срещи.

Сайтът привлича студентите с това, че не е необходимо да има инсталиран Office пакет на ком-Office пакет на ком-пакет на ком-
пютъра който ползват в момента. Чрез безплатна регистрация всеки обучаем има възможност да 
ползва online горепосочените приложения. Могат да се създават текстови документи с помощта на 
zoho writer, електронни таблици с помощта на zoho sheet, презентации с zoho show 3.0 и т.н. За създа-електронни таблици с помощта на zoho sheet, презентации с zoho show 3.0 и т.н. За създа-zoho sheet, презентации с zoho show 3.0 и т.н. За създа-презентации с zoho show 3.0 и т.н. За създа-zoho show 3.0 и т.н. За създа-и т.н. За създа-
ването на нова директория (папка) студентите имат възможност да изберат единия от двата на-
чина: – от менюто в горния десен ъгъл (създаване-папка) и другия начин – от менюто Personal Folders с 
десен бутон върху главната директория „моите папки“ избират създаване на папка, след което и по-
ставят съответно име фиг.2.

Zoho Docs за Android предлага същия набор от функции, които Zoho Docs поддържа и за iPhone и 
iPad. Приложението осигурява мобилен достъп до всички документи на потребителя, съхранявани 
в docs.zoho.com. То позволява преглед на лични и споделени документи и качване на изображения през 
мобилно устройство директно в Zoho Docs, но не и редактиране или изтриване на съдържание. Съ- Съ-Съ-
щевременно Zoho предлага и оптимизирани за мобилни устройства версии на софтуера си, които ра-
ботят през браузъра. Те засичат какво точно устройство бива използвано и зареждат съответния 
потребителски интерфейс. [2]
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Фиг. 2 Създаване на папки в zoho docs

„Целта ни е да накараме потребителите да прекарват повече време в Zoho CRM приложението, за да 
могат те да прекарват повече време, продавайки – гласи част от блог съобщението. – Затова препроекти-
рахме много работни потоци и екрани в нашето приложение. Един малък пример: осъзнахме, че всеки иска 
да добавя бележки към своите контакти/потенциални клиенти. Затова направихме много лесно за тях до-
бавянето на повече бележки. Улеснихме търговците при проверяването на възможностите за насрочване 
на последващо обаждане с потенциален клиент от самия екран с контакта.“

Сред другите новости в Zoho CRM са модул, наречен Pulse, който позволява на потребителите 
да следят акаунти, лийдове и други данни в системата по начин, подобен на следенето на контакт 
в социална мрежа.

Интеграцията с LinkedIn позволява на потребителите да свържат Zoho CRM профила на един 
контакт с неговия LinkedIn акаунт, така че да могат да му пращат LinkedIn съобщения от CRM сис-
темата [3].

Процесът на интеграция на българската образователна система в европейските структури об-
вързва страната ни с постиженията на високо конкурентна и непрекъснато развиваща се световна 
система. Функционирането на идеята за online средата и създаването на отворени портали, предла-online средата и създаването на отворени портали, предла-средата и създаването на отворени портали, предла-
гащи подходящи учебни ресурси все по-тясно се свързва с идеята за развитието на индивидуалните 
и уникални способности на студентите и за тяхното непрекъснато образование. 

Литература:
1. https://www.zoho.com 
2. http://computerworld.bg/39638_izlyazoha_zoho_crm_za_android_zoho_projects_za_iphone_i_zoho_

docs_za_android, IDG News Service Бостън
3. http://computerworld.bg/38570_izleze_seriozno_obnovena_versiya_na_zoho_crm 

Докладът е по Проект „Иновационни модели и приложения“: Вх. № РД-05-237 от 14.03.2012г.
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ON-LINE LEARNING TROUGH VIRTUAL CLASSROOM

Abstract. With advanced internet technology available everywhere around us e-learning reaches expansion. 
Virtual classroom means a form of learning using online communication between students, teachers, students-
teachers as well as various personalities that can impart knowledge, to represent learning resources from different 
profession, experience and social function. Because of the dynamic life and rapid work schedule learning has to be 
efficient, effective and cheap. 

Through project activities the contents of curriculum is implemented in such a way convenient, fast and 
affordable way through the programs of the Microsoft platform.

Online learning and virtual classroom are creating a higher dimension in the learning process or obtaining 
applicable, useful and lasting knowledge. This kind of learning enables communication and collaboration in real 
time from anywhere in the world with more participants using a computer and Internet connection. Curriculum 
that is implemented via a simple learning method can be realized with integrated instruction.

Description of a good practice:
With the integrated teaching of subjects Society, Macedonian language and Art education provides learning 

project that relates to familiarize students with various types of symbols. Through creative workshops, using 
computers, the teacher instructs students, guide them through the process of work, one student and one computer, 
which acquire the knowledge they use to create a design solution for the symbol-logo on their class. Finally, by 
valuing their papers and papers of classmates choose their logo.

Microsoft tools
Computer, Microsoft Internet explorer, Skype, Paint, Microsoft Live Meeting, Microsoft Office, LCD Projector, 

Microphone, Speakers, Flip camera, digital camera, Microsoft Movie maker.
Result
Through the using technology students are familiar with the importance and necessity of symbols which have 

to represent individuals or groups to the broader public. By motivating approach to teaching students to acquire 
knowledge and enhancing the process of creative and critical thinking.

As a product of this kind of teaching, using ICT, students design their own symbol-logo of the class and build 
a positive attitude towards their grade and school.

Lesson plan (3 classes)
Description
Students learn about the symbols of the Republic of Macedonia, and generally for symbols, by gathering 

information from Internet Explore. Their knowledge the teacher assessed by a test of knowledge in electronic 
form. Based on the evaluation of the tests the teacher instructs students to expand knowledge acquired through 
the Virtual Classroom (Virtual Classroom on this project means a form of learning using on-line communication 
with heraldichar, (heraldichar is an expert in heraldry. The essence of heraldry is in symbols, http://www.
panoptikum.com.mk/personalenciclopedia/soznanija/koreni-senki-odeci/663-2010-03-14-12-45-48.html). This 
communication previously is agreed by the teacher. On the class all students through the LCD projector has 
heard reports of the heraldichar and ask questions of the topic. At the same time get answers. Teacher guide notes 
that questions posed by students, and students themselves perceive responses by the heraldichar), using Skype 
I PROGRAM Microsoft Live Meeting (Students had previously acquired skill to use this program and it means 
creating an account with username and password).

With the acquired knowledge and ideas, using the skill for drawing in Paint, each student individually designed 
symbol for their class. The students by electronic way evaluated the works with scoring charts and thus chose the 
most successful design solution for the symbol-logo.

The teacher assesses students through an analytical list.
Introduction
To create your own symbol of the class the teacher gives directions to students for collecting information from 

the Internet for symbols of the Republic of Macedonia:
They used the appropriate links:
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 y Flag of the Republic of Macedonia
 y Coat of arms of the Republic of Macedonia

To analyze information by filling out the tables from teaching technique (I Knew-What I Learned)
To make a valuation of information through the verbal questions asked by the teacher; the teacher evaluates the 

knowledge of the students testing with a test of knowledge in electronics. (Teacher and students analyze the results).
Students expand their knowledge through virtual communication with heraldichar.
 y Heraldry
 y Information from heraldichar

Task:
The teacher gives a task the students to work individually on the computers, to make their own designs for a 

symbol of the class, using the ac quired knowledge and choose a symbol of the class.
Process:
1. The Students to adhere to the criteria of making a symbol of the class.
2. Every student designs an image in Paint that symbolizes class.
3. Converse with the teacher and classmates for the success of their images.
4. Deleting and adding elements in the drawings and finishing of manufactured symbols.
5. Students choose the best symbol of all students’ works.
Project Evaluation:
The project evaluated using an analytical list based on the following criteria: (level of performance separately 

for each criterion is marked with the sign √)

It
em

 n
u

m
be

r

Criteria 

Level of success of 
the class – third 
level, aggregate 
points achieved by 
all pupils 0-50% of 
the total number of 
points 

Level of success of 
the class – second 
level, aggregate 
points achieved by 
all pupils 50-75% 
of the total number 
of points

Level of success of 
the class – second 
level, aggregate 
points achieved by 
all pupils 75-100% 
of the total number 
of points

1 Knowledge of the students 

Success of the electronic test √ 

Filled table technique Know / What I learned √

Setting up of effective questions
√

2 Skill in the use of ICT 

Using the programs:
Microsoft Internet eksplore, Skype, Paint, 

Microsoft Live Meeting, Microsoft Office, LCD 
Projector, Microphone, Speakers, Flip camera, 

digital camera, Microsoft Movie maker

√

3 Preparation of the students 

Evaluation of the classmates works √

Conclusion:
Summing up the results of the students project is rated with the highest level of success. Of the total number of 

points that could achieve the evaluation pupils using previously established criteria are achieved scores in the range till 
75% to 100%. Namely, in the category knowledge students have achieved the highest level of success. In the category 
of skills for using ICT students at level 2 (second level), and in the category of students works, students evaluate each 
other’s symbols designed with the highest number of points and reached a level of success 1 (first level).

The symbol that we chose to work out with canvas material will make badges will thus promote wider audience 
and we can use on our flyers, books, projects, presentations, sports competitions, participation in the competitions 
department, school celebrations and other public appearances.

Our way of making a symbol of our class serve as an example of making a symbol of other classes departments 
in the school and for making the school famous.

Students with a Flip camera record all activities of the collected materials made in Movie maker short film.
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ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ С KODU GAME LAB. МЯСТО И РОЛЯ
НА КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ В КЛАСНАТА СТАЯ

VISUAL PROGRAMMING WITH KODU GAME LAB. PLACE AND ROLE OF COMPUTER GAMES IN 
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Abstract. This article examines some aspects of visual programming with Kodu Game Lab and its application 
in learning environments.

Keywords: Kodu Game Lab, Educational programming languages, visual programming, ontext-free grammar

Увод
Визуалното програмиране е специфична област от софтуерната индустрия, която заема все по-

голям дял в областта на програмното осигуряване. В момента то се налага като основно средство за 
разработване на софтуерни продукти. С огромната оперативна памет и скорост на работа сегаш-
ните компютри позволяват разработването на сложни графични и мултимедийни приложения, кои-
то са в основата на съвременното разбиране за ефективен и дружелюбен софтуер. Именно това поз-
воли да се премине от стандартния процедурен стил на програмиране към програмиране с управление 
на събития. От създаването на големи монолитни програмни продукти, изпълняващи голям обхват 
от операции и функции, се премина към създаването на малки програмни компоненти, които могат 
да се използват многократно в различни софтуерни продукти.

Високото развитие на езиците за програмиране поставят все по-големи предизвикателства пред 
изследователите и преподавателите – лекотата на използване на тези езици често е изместена от 
привлекателността при работа с интерфейса и работата с изходния файл в последствие. Поради 
тази причина този тип езици са насочвени към създаването на мултимедийно съдържание – анима-
ции, игри и др. Въпреки това обаче образователните ползи от използването на езиците за визуално 
програмиране са спорни – доколко би могло да се балансира между изграждането на умения у учениите 
за работа със съотвения софтуер и създаването на умения за писане на ефективен код.

Kodu e визуален език за програмиране за създаване на игри, който осигурява прости инструменти 
за създаване на подробен триизмерен ландшафт, управление на осветлението и камерата. Kodu Game 
Lab е мултифункционален инструмент за създаване на разказ, който насърчава потребителите да 
създават истории, като чрез това може да се демонстрира творческият аспект на програмирането, 
да се стимулира логическо мислене и творчеството. Kodu е обектно-ориентиран език за програмира-
не, който запознава с логиката на програмирането и начините за решаване на проблеми, без да е необ-
ходимо познаването на сложен синтаксис.

Езикът Kodu 
Kodu е език с високо ниво на интерпретативност и визуализация. Той е „context-free grammar“ 

език, което го прави изключително удачен за образователни цели [1]. Езикът съчетава логиката на 
програмирането със забавната страна на компютърните игри. Той не изисква предварителна подго-
товка по програмиране и e специално проектиран за деца на възраст над 8 години. 
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Фигура 1. Коду среда

Чрез него потребителите могат да създават и редактират всеки предмет, наличен в средата: 
(напр. аватар, части от ландшафта, предмети – ябълка, дърво). Всеки обект има отделно меню, ко-
ето е разделено на дванадесет „страници“. Програмата представлява набор от условия и действия, 
които се изпълняват, когато тези условия са верни. Всяко условие, намиращо се в по-горна позиция 
от останалите, има по-висок приоритет над тези под него. Множество действия могат да се задей-
стват от едно условие с помощта на подраздели [2]. 

Програмиране в Kodu Game Lab
Програмирането в Kodu Game Lab представлява поставянето на обекти от библиотеката на 

средата в смислен ред. Всеки ред генерира набор от правила, които указват на аватара какво дейст-
вие да извърши или какво състояние да присвои. Правилото винаги се задава в един и същи формат 
от две части: WHEN (когато) и DO (направи), т.е. при дадените условия аватарът да изпълни опре-
делените действия. 

Интерфейсът на Фиг. 1 визуализира граматиката на Kodu, като в случая имаме две правила (все-
ки от редовете), три условия (See, Red, Apple) и две действия (Move, Forward) на първия ред. За първо-
то правило условието е, когато аватарът види червена ябълка, да се предвижи към нея, т.е. See, Red и 
Apple са условия, а Move и Forward са действия. От своя страна, действията определят поведението, 
което е демонстрирано и във второто правило – при „сблъсък“ с червена ябълка аватарът да я изяде.

Използване на променливи в Kodu Game Lab
За разлика от mainstream, езиците за програмиране Kodu Game Lab позволяват на потребителите 

да използват много от основните понятия в компютърните науки. 
Глобални променливи
Всяка променлива е символ, който притежава стойност. В Kodu Game Lab резултати, които при-

тежават цяло число, се считат и използват за глобални променливи. Налични са 37 глобални резулта-
та, които могат да бъдат поддържани от всяка Kodu Game Lab програма – по един за всяка буква от 
английската азбука и по един за поддържаните цветове.

Локални променливи
Аватарите и обектите (дървета, камъни, монети) са аналогични по отношение на присвоявани-

те локални променливи, които на практика са общо четири – цвят, блясък, изразяване и здраве. Цве-
тът, блясъкът и изразът притежават изброените глобални стойности (напр. оранжево, щастлив), 
а здравето притежава цяло число (напр. стойност 100) 

Random 
Произволни променливи в Kodu могат да се използват за време, оценка, цвят, като приложение 

намират и в условията, и в действията при определяне на правилата.
Булева логика в Kodu
Езикът на Kodu позволява на потребителите да използват логическо отрицание, конюнкция и 

дизюнкция.
Логическо отрицание
Концепцията на отрицание е може би сред най-очевидните булеви логически конструкции, кои-

то могат да бъдат използвани в езика на Kodu. Специфичният визуален фрагмент (обект) от библи-
отеката Not може да бъде прилаган към всяко състояние, изграждащо правило:

When Not A Do B където А е условие, B е действие
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Тук ако условие А е спазено, не се поражда действие. Ако А не е спазено, тогава B се изпълнява.
Конюнкция
Създаването на отстъп (конюнкция) в Kodu създава логическа връзка в структурата на програ-

мата. Правилата с отстъп биват оценявани, когато Parent правилото бъде изпълнено. Или:
When А е изпълнено, Do В
When С е изпълнено, Do D
When Always Do E
Ако условие А не е изпълнено, тогава (2) и (3) няма да бъдат разгледани. Когато условие А е из-

пълнено, тогава (2) и (3) също ще бъдат разгледани (условие на ред (3) винаги е истина). Тази логиче-
ска структура формира резултат, където A ⇒ B, A ∧ C ⇒ D, и A∧1 ⇒ E. Също така имаме логическа 
връзка на действията B ∧ E, когато А е истина и логическа връзка на условията A ∧ C, които пред-
ставят действие D.

Дизюнкция
Потребителите на Kodu могат да постигнат логическо прекъсване (дизюнкция) на връзката, из-

ползвайки две или повече правила с различни условия и еднакви действия. Т.е. ако:
(1) Когато А е изпълнено, направи В
(2) Когато С е изпълнено, направи В
имаме две следствия A ⇒ B и C ⇒ B, които могат да бъдат опростени като A ∨ C ⇒ B, предста-

вляващо логическо прекъсване на връзка в програмата. 
Страничен ефект на дизюнкцията тук е, че В ще се изпълни два пъти в случай че А и С са истина.
Обекти
Обектно-ориентираното програмиране е парадигма в компютърното програмиране, при която 

една програмна система се моделира като набор от обекти, които взаимодействат помежду си, за 
разлика от традиционното виждане, в което една програма е списък от инструкции, които компю-
търът изпълнява. Всеки обект е способен да получава съобщения, обработва данни и праща съобще-
ния на други обекти. 

Всеки аватар или предмет в Kodu Game Lab e обект – като такъв той „пакетира“ данни и функ-
ционалност в себе си, които служат за база на модулността и структурата в една обектно-ориен-
тирана компютърна програма (ime. Kodu). Обектите са самостоятелни единици и са лесни за иден-
тифициране, като с тази модуляризираност се позволява на части от програмата да съответстват 
на отделни аспекти на проблема.

Фигура 2. Фрагмент от програма

Странициране
Потребителите могат да въведат нелинейно програмата, използвайки възможността за кодира-

не и преход между отделни страници на програмата. Всяка страница може да представлява състоя-
ние на даден визуален фрагмент, картографиране на точки от дадено действие и др. На Фиг. 2 е пока-
зан фрагмент от програма с четири страници, представляваща поведението на аватар.

Проектно-ориентирано обучение с Kodu Game Lab
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Игрите са част от нашата социо-културна действителност: съвременните деца израстват, иг-
раейки на компютърни, видео и интернет игри. Всеки педагог по света мечтае да завладее учениците 
в учебния процес така, както ги завладяват игрите. 

Използването на игри в училище не е нещо ново, но с навлизането на технологиите все по-често 
се използват компютърни игри за стимулиране на ученето. Т.нар. „сериозни игри“ – игри, създадени с 
цел, различна от забавление, са част от стратегиите за подобряване качеството на образованието. 
Ефектът им е безспорен – използването им доближава често пъти скучния за децата учебен матери-
ал до тяхното ежедневие, до интересите им. И това може да се реализира, без да се изместват тра-
диционните методи и средства – карти, тестове, образователни филми. Напротив, учениците са 
мотивирани да използват тези средства, за да се справят по-добре в играта. Неусетно запомнят фа-
кти и се мобилизират да получат и използват информация за решаване на игра-проблеми.

Kodu Game Lab е среда, в която дори и по-малките ученици се справят успешно, правейки собст-
вени сюжетни игри. Самата дейност за тях е по-скоро игра – увлича ги и ги ангажира, а постигнати-
ят резултат (собствена игра) ги мотивира да повишават качеството, сложността (на сюжета, ко-
мандите, графичния изглед) на играта.

Учителите имат шанс да използват тези особености на Kodu Game Lab, да ангажират внимание-
то на учениците с образователни дейности в игровата среда на този софтуер.

В началото е най-добре учениците да се запознаят с възможностите на Kodu Game Lab (Фиг. 3)

Фигура 3. Възможности на Kodu Game Lab

Създаването на виртуален свят, използването на герои и обекти, особеностите на всеки герой – 
това е важно от гледна точка на следващия етап – проектиране на игра с образователни цели. То, от 
своя страна, включва уточняване на името, вида на играта (екшън, състезателна, логическа и др.), 
колко нива ще бъде, както и описанието Ӝ – цел (напр. „Кой ще събере повече ябълки с четни числа), ге-
рои, сюжет. След приключване на проектирането се обсъждат възможностите за създаването на иг-
рата със софтуера Kodu Game Lab. На този етап може да се очакват промени – поради невъзможност 
от осъществяване на част от замисъла на играта. Самото Ӝ създаване е следващ етап при работата. 
Първо се прави макет – голям постер, на който са нарисувани моменти от играта – така, както си 
ги представят учениците, а встрани на постера се прикачват името, видът и описанието Ӝ (фиг. 4). 
При по-големите ученици това може да се осъществи в електронен вариант – според нивото на ИКТ 
уменията на учениците – презентация, документ и т.н. Вариантите за осъществяване на етапа със 
създаването на макет са разнообразни и учителят, заедно с учениците, обсъждат и оформят край-
ния продукт по своя преценка и желание. 
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Фигура 4. Планиране на играта

Следващият момент е създаване на играта в Kodu Game Lab. Тук основна роля има нивото на овла-
дяване на работата със софтуера. След приключване на работата играта се тества и се прави анализ 
дали отговаря на първоначалните цели.

В процеса на подготовка и създаване на продукт в Kodu се осъществяват разнообразни дей-
ности – проучване и събиране на информация по дадената тема, прилагането Ӝ в условията на игра-
та, анализ доколко съответстваща на целите е създадената игра. Всичко това развива умения, необ-
ходими в съвременния свят – креативно мислене, умения за търсене и обработка на информация (за 
да бъде играта съобразена с целите, дадени в началото), критическо мислене (активно самостоятел-
но мислене върху поставената задача), толерантност (крайният продукт – игра, може да бъде пре-
доставен на по-малки ученици, които чрез играта също учат), гъвкавост, инициативност. Според 
проектите, които учителите предлагат на своите ученици, се развиват и умения, свързани с мате-
матически знания, литература, природни и социални науки. 

Изследване
Обект на изследването
Обект на изследването е обучението на общо 15 ученици – 5 от V клас на СОУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“, гр. Първомай; 5 ученици от VII клас на СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен; 5 от IV клас на 
137 СОУ „Ангел Кънчев“ в качеството им на субект на образователния процес при изучаване на ези-
ка Kodu.

Изследването бе проведено в периода 13.04.2012 г. – 30.06.2012 г.
Предмет на изследването
Времето, прекарано от учениците в отделните модули на Kodu Game Lab. 
Емпирични данни и резултати

Таблица 1. Процент време, прекарано в Kodu Game Lab
на учениците от СОУ „Сава Доброплодни“.

Ученик Меню Програмиране
Добавяне, 
сканиране

Редактиране Игра

ПР 15% 31% 30% 14% 10%

ЯГ 9% 23% 25% 28% 15%

ММ 19% 31% 18% 22% 10%

ИП 5% 12% 22% 18% 43%

ТИ 8% 18% 18% 32% 24%

Общо 11,20% 23,00% 22,60% 22,80% 20,40%
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Таблица 2. Процент време, прекарано в Kodu Game Lab
на учениците от СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Ученик Меню Програмиране Добавяне, 
сканиране Редактиране Игра

КС 18% 16% 17% 29% 20%

ИН 15% 28% 27% 16% 14%

БА 12% 28% 22% 16% 22%

СС 7% 11% 18% 29% 35%

МА 12% 15% 32% 24% 17%

Общо 12,80% 19,60% 23,20% 22,80% 21,60%

Таблица 3. Процент време, прекарано в Kodu Game Lab
на учениците от 137 СОУ „Ангел Кънчев“.

Ученик Меню Програмиране Добавяне, 
сканиране Редактиране Игра

ДА 16% 12% 20% 29% 23%

АМ 11% 29% 28% 18% 14%

ФС 8% 28% 22% 19% 23%

БТ 7% 15% 16% 28% 34%

ВВ 18% 18% 30% 22% 12%

Общо 12,00% 20,40% 23,20% 23,20% 21,20%

Където:
Меню включва времето, прекарано в главното меню, началното меню, освен това и търсене на иг-

ра за зареждане;
Програнмиране включва времето, прекарано в програмиране;
Добавяне, сканиране – добавяне на аватар, изследване на света, без да се променя;
Редактиране се отнася за времето, прекарано в редактирането на терена, редактиране на свой-

ствата на аватара (например, creatables, скорост) и редактиране на свойствата на света (например 
осветление, видимост);

Игра се отнася за времето, в което ученикът играе.
Резултатите от проведеното излседване показват, че учениците от трите училища прекарват 

в програмиране средно по 21% от времето си, 22,9% в редактиране на героите и света. Като цяло то-
ва означава, че 43,9% от времето участниците се занимават с програмиране или промяна параметри-
те в света (в сравнение със средно 21,1% от времето, прекарано в игра). Интересен е фактът, че вре-
мето за програмиране е еднакво с времето за игра, както и времето за добавяне е еднакво с времето 
за редактиране. Добавянето и редактирането също е с подобно време – 22%. Най-малко време учени-
ците отделят за работа с менюто, тъй като то е доста интуитивно и бързо се разучава (Фиг. 5). 

Фигура 5. Средни стойности по дейности



224

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

За децата интересът е не в забавлението с играта, а в самото създаване на игра. След като са иг-
рали най-различни игри, учениците се забавляват с това да създадат своя игра, в която ще изберат 
своите предпочитания за интерфейс и условия – да са създатели, а не победители. За тях Kodu game 
Lab e забавление: първо да създават, а после и да проиграят своето произведение, а също така и да ре-
дактират предпочитанията си за играта.

Заключение
Kodu Game Lab развива истинските умения на XXI век, кара потребителя задълбочено да анализи-

ра проблема и да структурира своето решение – подход, който е приложим за всички академични дис-
циплини, в делови и лични отношения. От гледна точка на опита и наблюденията на авторите при 
работа с KODU GAME LAB в учебна среда може да се направят следните изводи и заключения: 

При работа с Kodu Game Lab се изпълнява условието за научност при работа със софтуер;
Усвояват се умения и компетенции при програмиране;
Научават се основни понятия в програмирането;
Чрез Kodu може да се реализира плавно преминаване към mainstream програмиране.
Kodu Game Lab успешно се интегрира при дейности, чиято цел е усвояване, надграждане на знания 

по учебни предмети извън ИКТ.
Забавният, игрови елемент в софтуера, мотивира учениците и ги прави активни участници в 

процеса на учене.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА MS EXCEL КАТО ПРОГРАМНА СРЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
КОМПЮТЪРНИ ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ – ЗА САМОПОДГОТОВКА И ИЗПИТ

POSSIBILITIES OF MS EXCEL AS A PROGRAM DEVELOPMENT ENVIRONMENT FOR CREATING 
COMPUTER BASED TESTS FOR ASSESSMENT OF KNOWLEDGE – FOR SELF-EVALUATION AND 
EXAMINATION
Nikolay Takuchev, 
Trakia University, Stara Zagora 

Abstract: This paper presents software, creating computer based tests for knowledge assessment. The software 
was created in a program development environment of Microsoft Excel 2003/2007/2010. The program can generate 
various multiple-choice tests with one correct answer out of four possible and show it – either on the computer 
screen for computer aided exam or prepared for printing as paper tests. Only one question with its answers can 
appear on the screen at a time. The questions and their answers form the database, which should be included in 
the system in advance. The user (examiner) can derive various tests from the database, excluding the unnecessary 
questions and can arbitrary mix or not the remaining questions and/or answers. The described computer tests can 
be used either as a tool for self-assessment or for individual or group examination with a local computer network. 
Records of grades for each exam are kept in a MS Excel table.

Keywords: Education, Multiple-choice test, Knowledge assessment, Knowledge measurement

Увод
В настоящата работа е описана работата на компютърна програма, генерираща компютърни 

тестове за оценка на знанията, която от години се използва в обучението по много дисциплини в 
Тракийски университет, Стара Загора, България, където е разработена, както и в други български 
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университети, основни и средни училища. Достъпни примери: computer-tests-demo.hit.bg, math-demo-
comp-tests.hit.bg, 4ovek-priroda.hit.bg, 4ovek-obshtestvo.hit.bg.

Програмата е разработена на програмния език Visual Basic for Applications (VBA) вграден в Microsoft 
Excel 2003/2007/2010. Това позволява да се използват в максимална степен вградените възможности на 
MS Excel за организиране на бази данни, за форматиране, представяне на екрана и принтиране на ин- Excel за организиране на бази данни, за форматиране, представяне на екрана и принтиране на ин-Excel за организиране на бази данни, за форматиране, представяне на екрана и принтиране на ин- за организиране на бази данни, за форматиране, представяне на екрана и принтиране на ин-за организиране на бази данни, за форматиране, представяне на екрана и принтиране на ин-
формация. Генериращата компютърни тестове програма е екселски файл и може да се стартира, ако 
на компютъра е инсталиран Microsoft Excel 2003/2007/2010. За да се стартира програмата е достатъч-
но тя да се зареди в MS Excel, но потребителят трябва предварително да е разрешил използването 
на програми в програмната среда на MS Excel (при инсталирането на MS Excel, за да не се допуснат 
компютърни вируси, е заложено „високо“ ниво на сигурност, което потребителят трябва предва-
рително да свали до „средно“, за да са изпълними програми като описваната). Програмата е разрабо-
тена във варианти за изпит и за самооценка. По време на първоначалния си старт вариантът на про-
грамата, използван за изпитване, създава файлове в главната папка на компютъра (С:/), поради което 
записването в нея трябва да е разрешено от администратора на компютъра. 

В настоящата работа са описани основните възможности на програмата като оценител на знания.
Материал и методи
Програмата за генериране на компютърни тестове съдържа предварително разработена и зало-

жена на етапа на разработването информационна база от задачи. Всяка задача включва: раздела от 
който е задачата, въпрос и отговорите му, номера на правилния отговор, времето за отговор на за-
дачата, както и служебна информация, управляваща изгледа на задачата на екрана. Всеки въпрос е с по 
четири отговора (за малките ученици има и вариант с по три отговора), от които само един е пра-
вилният. Отговорите са така съставени, че да изглеждат еднакво смислени (равновероятни) на ин-
телигентния изпитван, не знаещ правилния отговор, т.е. да са подобни по дължина, стил на форму-
лиране и пр. Неправилните отговори (дистракторите) са подбирани да бъдат смислени твърдения, 
в много случаи са правилни отговори на други подобни въпроси. Например когато правилният отго-
вор е съставен от няколко компонента, за получаване на дистрактори може да се използва ротация 
между компонентите на отговора и вмъкнат неправилен компонент така, че отговорите да са си-
метризирани в максимална степен.

Броят на отговорите (четири) беше избран като най-добър компромис между:
 y изискването за колкото може по-голям брой отговори, което намалява вероятността за слу-

чайно налучкване на правилния отговор,
 y и нарастващата трудност за конструиране на голям брой подходящи отговори, отговарящи 

на описаните по-горе изисквания, особено при голяма база задачи.
Избраният брой на отговорите е съобразен и с паметовите възможности на средностатистиче-

ският изпитван – той не трябва да се затруднява, сравнявайки отговорите.
Не е възможно допълване или подменяне на информационната база от задачи на етапа на използва-

не на програмата – това може да се извърши само на етапа на разработването Ӝ. Но потребителят 
може да генерира разнообразни тестове като комбинации от включените в системата задачи, като 
изключва ненужните за конкретното изпитване задачи. Изключването е само за целите на конкрет-
ното изпитване, при следващо стартиране на програмата, тя съдържа отново всички заредени в ин-
формационната база задачи. За оставащите в теста задачи потребителят избира начин на подред-
ба – без разбъркване на задачите и отговорите спрямо оригиналната им позиция в информационна-
та база, със случайно разбъркване само на задачите, със случайно разбъркване само на отговорите, със 
случайно разбъркване и на задачите и на отговорите. В случай на избор на случайно разбъркване на за-
дачите е възможно броят на задачите в теста да се редуцира допълнително, като се сведе до извад-
ка от избраните на предходния етап задачи за случайно разбъркване.

Изпитващият избира вида на теста:
 y компютърен – изпълнява се на компютърния екран, 
 y или писмен – генерира се писмен вариант на теста: брошура с тестовите задачи, подредени съ-

образно зададената от потребителя подредба на въпросите и отговорите, ключ с правилните 
отговори (необходим е в случай на разбъркване на задачите и/или отговорите им при изпитва-
нето) и лист за отговори: бланката, която изпитваните попълват по време на изпита.

При компютърния тест (фиг.1) на екрана в даден момент се появява само един от въпросите с 
четирите му отговора. Следващият въпрос се появява само след избор на отговор, смятан от из- от из-от из-
питвания за правилния. 
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Въпросите и отговорите могат да са в текстов или графичен формат. Програмата включва еле-
менти на мултимедия и може да съпътства отговорите и крайната оценка със звукови възклицания.

Предвидени са различни възможности за отчитане на времето за провеждане на теста – време за 
всеки от въпросите, сумарно време, оценено автоматично като сума от времената на включените в 
теста въпроси, общо време за теста, зададено от изпитващия или изключване на времето за отговор.

Достъпът до програмата е ограничен с парола. Програмата има и вариант за самооценка.
Всички събития в процеса на изпитването се запазват във файл – групата и номерът на изпитва-

ния, задачите в поредността на задаването им, правилният и посоченият като правилен отговор и 
момента на всеки от отговорите.

Крайната оценка се появява на екрана веднага след приключването на теста. В отделен файл се за-
писват групите с името и номера на изпитваните, оценките им и времето за изпитване. В края на 
изпита се появява списък с групата изпитвани, техните оценки до момента, разпределени по дати 
на изпитването, средногруповата оценка за всяка от датите на изпит на групата, средната инди-
видуална оценка, изчислена за всички изпитвания до момента. 

След приключване на теста системата изчислява по оригинален алгоритъм [1, 2 и 3] шестобал-[1, 2 и 3] шестобал-1, 2 и 3] шестобал-] шестобал- шестобал-
ната оценка (от 2 до 6, използвана в България), съответстваща на знанията на изпитвания. Алгори-
тъмът е приложение на математичен модел, базиран на теорията на вероятностите и на теория-
та на информацията и отчита вероятността за случайно налучкване на правилния отговор. В слу-
чая на тестове с множествен избор като описваните в настоящата работа, съдържащи един прави-
лен от фиксиран брой отговори, изглеждащи равновероятни за незнаещия правилния отговор, оцен-
ката е функция на отношението между броя на правилните отговори и броя на въпросите в теста. 
В случая на тест с по 4 отговора на въпрос (1 правилен отговор), ако с n е означен броят на правил-
ните отговори, с N броят на включените в теста въпроси и шестобална скала за оценяване (оценки 
от 2 до 6), оценката се изчислява по формулата [3]:

При n/N < 0,25 Оценка = 2,00

При n/N ≥ 0,25 Оценка 214
9
4 2

+





 −=

N
nÎöåíêà

Фигура 1. Пример за тестова форма.
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Темата, към която принадлежи въпроса е показана в горния ляв ъгъл; въпросът е в светлата пра-
воъгълна рамка; четирите отговора са във вид на бутони, избирани чрез кликване върху левия бутон 
на мишката или от клавиатурата – избран е долният в ляво, а правилният, индициран със стрелка, е 
този над него; в лентата отдолу са посочени броят на въпросите, включени в текущата извадка на 
теста, броят на зададените и на правилните отговори, времето за теста и изтеклото до момента 
време. С бутоните „Отказ от теста“ и „Следващ въпрос“ съответно се напуска теста или се преми-
нава към следващия въпрос, като бутонът „Следващ въпрос“ става достъпен след отговора на теку-
щия въпрос. При зареждане на подходящи звукови файлове програмата използва елементи на мулти-
медия – възклицания, придружаващи отговорите и гласова оценка с интонационна градация. 

Резултати и обсъждане
Компютърното тестово изпитване е ефективна образователна технология, която е способна в 

редица случаи (не във всички) да замени манифактурата на традиционното интуитивно експертно 
оценяване, внясяйки ефективност в процеса на оценяването:

 y бързина на изпитния процес (при подходяща организация и при наличие на достатъчно компю-при подходяща организация и при наличие на достатъчно компю-и при наличие на достатъчно компю-
три – компютърен клас);

 y обективност на оценката;
 y яснота за изпитвания – задаваните въпроси и очакваните отговори са старателно обмислени 

на етапа на разработването им,
 y невъзможност за нерегламентирано предаване на информация (преписване) по време на изпита 

поради случайното разбъркване на въпросите и отговорите. 
Не на последно място компютърните тестове създават игрова ситуация в позната на съвремен-

ните младежи компютърна среда, поради което компютърните тестове са предпочитана от учени-
ците и студентите форма на изпитване.
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ГРЕШКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО
КАК ДА Я ЕЛИМИНИРАМЕ?

REPRESENTATIVENESS ERROR IN EVALUATION – HOW TO ELIMINATE IT?
Nikolay Takuchev
Trakia University, Stara Zagora

Abstract. In practice, assessing the full examinee’ knowledge is impossible due to the time constraints of the ex-
am. The assessment of knowledge through the sampling method assumes that the grade corresponding to the knowl-
edge, revealed by the sample is representative (or near identical) with this one that would result if the full knowledge 
was estimated. But in practice the grade, obtained through the sampling method is aggravated with a representative-
ness error, caused by insufficient knowledge sample volume. Representativeness error decreases with the increase of 
the number of questions given during the exam. But increasing the number of questions increases the duration of the 
examination process. What is the optimal number of questions asked during the exam – both large enough to reduce 
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the error of representativeness to acceptable limits, and small enough to not seriously impede the organization and 
duration of the examination process? A possible answer of this question is discussed in this work.

Keywords: Education, Error of representativeness, Knowledge assessment, Knowledge measurement, 
Assessment optimization.

Увод
Навярно всички са чували две удивителни истории за двама студенти – късметлия и неудачник. 

Студентът късметлия се явил на изпит, като се е подготвил само по два от всички (примерно 30) 
въпроса от конспекта за изпита. По регламент тегли два въпроса на случаен принцип, падат му се 
точно двата въпроса, които знае и получава (несправедливо) висока оценка за знанията си. Студен-
тът неудачник се подготвя по всички въпроси в конспекта с изключение на два. Изтегля случайно 
точно тези два въпроса, които не знае и получава (несправедливо) ниска оценка за знанията си.

И в двата случая причина за несправедливата оценка е грешката, съпътстваща метода за оценя-
ване, използван от изпитващия – т.нар. извадков метод, при който на изпитвания се предлага да от-
говори на част (извадка) от въпросите, за които би следвало да е подготвен. Получената въз осно-
ва на отговорите оценка се приема за представителна (репрезентативна) за знанията на студента 
върху целия изучаван материал, т.е близка или съвпадаща с оценката, която би се получила, ако се оце-
нят пълните знания на изпитвания. Грешката в оценката, свързана с използването на извадковия ме-
тод се дължи на непълната представителност на извадката по отношение на целия изучаван мате-
риал, поради което по-долу в текста тя е наричана грешка на репрезентативността. 

На практика в процеса на оценяването на знанията на учениците и студентите поради ограниче-
ното време за изпит преподавателят винаги използва извадковия метод, задавайки само част (извад-
ка) от всички въпроси (конспект), които би следвало да зададе за пълна проверка на неговите знания.

Грешката на репрезентативността намалява с увеличаване на броя на зададените по време на из-
пита въпроси. Но с увеличаване на броя зададени по време на изпита въпроси се затруднява организа-
цията и се увеличава продължителността на изпитния процес.

В настоящия доклад е обсъден въпросът какъв е оптималният брой въпроси задавани по време на 
изпита – едновременно достатъчно голям, за да намали грешката на репрезентативността до при-
емливи граници, и достатъчно малък, за да не затрудни значително организацията и продължител-
ността на изпитния процес.

Основни понятия и използвани методи
Генерална съвкупност от оценки и извадков метод на изпитване
Ако цялото оценявано знание разглеждаме като съставено от отделни части (ще ги наричаме въ-

проси, а съвкупността от всички тях – конспект) и изпитваният получи оценка поотделно за всяка 
от тях, той би бил оценен пълно – в пълната оценка, получена от съвкупността от всички оценки, 
грешката на представителността би била нула, т.е. пълната оценка е „точната“. Следвайки ста-
тистическата терминология, съвкупността от оценките, които изпитваният би получил при то-
ва пълно оценяване, е генералната съвкупност от оценки за знанията му, а за получената въз основа 
на оценките от генералната съвкупност пълна оценка по-долу се използва термина генерална оценка.

Ако при изпита се прилага извадков метод – изпитваният изтегля на случаен принцип част от 
въпросите в конспекта и получава отделна оценка за отговора на всеки от изтеглените въпроси, то 
съвкупността от оценките за изтеглените въпроси е случайна извадка от генералната съвкупност 
оценки. Броят на оценките в извадката е нейният обем. От статистическа гледна точка този ме-
тод на изпитване е приложение на метода на безповторната извадка от генералната съвкупност (в 
извадката няма повтарящи се въпроси).

Общата оценка, получена от оценките в извадката, включва и грешка на репрезентативността 
на извадката, поради което в общия случай се различава от пълната оценка в толкова по-голяма сте-
пен, колкото по-малък е обема на извадката. 

Генерална оценка и статистическо разпределение на оценките
В случая с оценяването на знания, интерес представлява генералната оценка за знанията на из-

питвания по отношение на целия конспект. Възникват въпросите:
1. „Ако са известни оценките от генералната съвкупност, каква тяхна функция да се приеме за 

генерална оценка?“ Естествен избор за генерална оценка на знанията на изпитвания е най-чес-
то срещаната оценка в генералната съвкупност оценки.
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2. „Как по оценките от извадката да се изчисли обща оценка, максимално близка до генералната 
оценка?“ Математическата статистика предлага указание как по оценките от извадката да се 
изчисли обща оценка, близка до генералната оценка за знанията на даден изпитван, ако статис-
тическото разпределение на генералната съвкупност оценки за изпитвания е Гаусово. Гаусово-
то разпределение е често срещана статистическа характеристика (затова е наречено „нор-
мално“). Според теорема от математическата статистика, колкото повече фактори влияят 
върху даден параметър, какъвто е оценката, толкова в по-голяма степен неговото статисти-
ческо разпределение се доближава към нормалното. Т.е. следва да се очаква, че макар и не един-
ствено възможното, нормалното разпределение в оценките от генералната съвкупност за да-
ден изпитван е най-често срещаното на практика. Плътността на статистическото раз-
пределение на оценките показва как се разпределя броят на оценките в диапазона от оценки. 
Ако оценките от генералната съвкупност са разпределени нормално, плътността на разпреде-
лението би била симетрична крива с максимум в средата на диапазона на тези оценки. Напри-
мер, ако оценките от генералната съвкупност за даден изпитван са в диапазона от 4 до 6 и раз-
пределението е нормално, най-многобройни, т.е. най-често срещани, са оценките около пети-
цата, която е средата на интервала с оценки от генералната съвкупност. Съгласно теорема 
от математическата статистика, ако разпределението на оценките от генералната съвкуп-
ност е нормално, средно-аритметичната оценка, изчислена по оценките от случайна извадка 
е подходящо приближение до неизвестната генерална оценка. Извадковата средноаритметич-
на оценка е толкова по-близо до генералната оценка, колкото по-голям е обемът на извадката. 
Ако оценките от генералната съвкупност не са с еднаква тежест в приноса си към генерална-
та оценка, извадковата средноаритметична се изчислява като претеглена средна стойност, 
т.е. всяка оценка от генералната съвкупност има определен от преподавателя тегловен кое-
фициент, с който оценката се умножава при изчислението на средноаритметичната извадко-
ва оценка

Грешка на репрезентативността е разликата между (неизвестната) генерална оценка и нейното 
приближение, получено чрез извадков метод на изпитване.

Числено моделиране на грешката на репрезентативността
Беше проведен числен експеримент, чрез който беше потърсен отговор на въпроса:
„Как се изменя грешката на репрезентативността при изменение на обема на извадката?“
За да се получи отговор на този въпрос бяха генерирани 30 оценки с нормално разпределение, като 

се използваха възможностите на генератора на случайни числа на MS EXCEL. Те формират генерал- EXCEL. Те формират генерал-EXCEL. Те формират генерал-
ната съвкупност оценки на фиктивен изпитван за отговорите му на въпросите от конспект с 30 
въпроса (често срещан на практика брой на въпросите в конспект за изпит във висшите училища в 
България). Не включени в настоящото разглеждане теоретически съображения показват, че ако бро-
ят въпроси в конспекта е сравнително голям спрямо обема на извадката, грешката на репрезента-
тивността зависи само от обема на извадката (не зависи от броя на въпросите в конспекта). Т.е. из-
водите от експеримента, проведен при конспект от 30 въпроса остават валидни за произволен брой 
въпроси в конспекта, по-голям от 30. За по-малък от използвания в експеримента брой въпроси в кон-
спекта, грешката на репрезентативността за извадка с даден обем е по-малка от оценената по-долу. 

Беше моделиран случая с максимална грешка на репрезентатирността, т.е. с максимална разпръс-
натост на генерираните оценки по диапазона оценки от „2“ до „6“ („шестобалната“ скала от оцен-
ки, използвана в България). За целта параметрите на разпределението бяха заложени така, че среда-
та на плътността му (генералната оценка) да е „4“, а стандартното му отклонение да е „1“. Стан-4“, а стандартното му отклонение да е „1“. Стан-“, а стандартното му отклонение да е „1“. Стан-, а стандартното му отклонение да е „1“. Стан-„1“. Стан-1“. Стан-“. Стан-
дартното отклонение задава ширината на кривата (фиг.1), изобразяваща плътността на разпреде- задава ширината на кривата (фиг.1), изобразяваща плътността на разпреде-(фиг.1), изобразяваща плътността на разпреде-, изобразяваща плътността на разпреде-
лението. При този избор на параметрите в интервала на оценките от 2 до 6 попадат 95% от гене-. При този избор на параметрите в интервала на оценките от 2 до 6 попадат 95% от гене-
рираните случайни числа.

По случаен начин, отново чрез генератора на случайни числа на MS EXCEL, от 30-те оценки, фор- EXCEL, от 30-те оценки, фор-EXCEL, от 30-те оценки, фор-
миращи генералната съвкупност, бяха генерирани (изтеглени) групи от по 10 извадки с различен 
обем – т.е. 10 двойки (две оценки), 10 тройки и т.н. до 10 десетки. Беше използвано равномерно ста-
тистическо разпределение на извадките, осигуряващо равновероятна поява в извадката на оценки-
те с номера от интервала от 1 до 30.
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Фигура 1. Разпределението на оценките, използвани за численото моделиране.

При оценяването на знания във висшето образование в България е прието закръгляне на оценката 
до цяло число, т.е. грешката на репрезентативността трябва да е по-малка от половин единица за 
да не влияе върху резултата от изпита. В противен случай в следствие на закръглянето грешката на 
репрезентативността ще отдалечи поне с единица извадковата оценка от генералната.

За всяка отделна извадка в числения експеримент беше изчислена извадковата средна оценка, за-в числения експеримент беше изчислена извадковата средна оценка, за-беше изчислена извадковата средна оценка, за-за-
кръглена до цяло число. Така за всеки обем от извадките бяха получени по 10 извадкови средни оценки 
и беше определен относителният дял на неточните от тях, т.е. различаващите се с поне единица 
от точната оценка 4 (за които грешката на репрезентативността е над половин единица). 

Резултати и обсъждане
На фиг. 2 е показано изменението на относителния дял на неточните оценки при нарастване на 

обема на извадката. Вижда се, грешката на репрезентативността бързо намалява с увеличаване на 
обема на извадката въпреки, че са възможни и значителни отклонения (флуктуации) от тенденция-
та за намаление на грешката на репрезентативността при сравнително големи обеми на извадката, 
като това за обем на извадката 8, показано на фиг.2. Флуктуациите на неправилна класификация на 
оценката в следствие на грешката на репрезентативността затихват след 10-тия въпрос.

Т.е. достатъчно е изпитваният да отговори на 10 въпроса, независимо колко въпроси има в кон-
спекта, за да бъде оценката му свободна от грешка на репрезентативността на извадката. Означа-
ва ли това, че получената оценка по отговорите на 10 въпроса върху материала за изпита е „точна-
та“ оценка за знанията на изпитвания?

За съжаление, отговорът на този въпрос е по-скоро НЕ в случаите на експертно оценяване на зна-
нията. Извадковата оценка, от която е елиминирана грешката на репрезентативността на извад-
ката би съвпадала с точната само ако бъде поставена от „точен“ оценител, какъвто например мо-
же да бъде подходящ компютърен тест. Човекът в ролята си на експерт-оценител също има своята 
грешка, която не се обсъжда в настоящата работа. 



231

ИКТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Брой въпроси в извадката

О
тн

ос
ит

ел
ен

 д
ял

 н
а 

гр
еш

ни
те

 о
це

нк
и,

 %

Фигура 2. Относителен дял на неправилните оценки, дължащи се на грешката на репрезентатив-2. Относителен дял на неправилните оценки, дължащи се на грешката на репрезентатив-. Относителен дял на неправилните оценки, дължащи се на грешката на репрезентатив-илните оценки, дължащи се на грешката на репрезентатив-лните оценки, дължащи се на грешката на репрезентатив-репрезентатив-
ността в зависимост от обема на извадката. Плавната линия е осреднената стойност.

Изводи
Малкият обем на извадката от въпроси, изтеглян случайно от изпитвания или задаван от пре-

подавателя по време на изпита крие висок риск за неточно оценяване на знанията на изпитвания в 
следствие на грешката на репрезентативността, съпътстваща използването на извадков метод на 
изпитване. Например честа изпитна практика във висшите училища в България е въпросите да се 
делят на две купчини – за първата и за втората половина от конспекта, от които студентът си 
тегли по един въпрос. От фиг.2 се вижда, че при извадка от 2 въпроса, независимо от прецизността 
на оценителя, оценката ще бъде завишена или занижена с поне единица спрямо генералната в 6 от 10 
случая (60% риск за неточна оценка на знанията на студента). С увеличаването на обема на извадка-
та от 2 до 4 въпроса грешката на репрезентативността бързо намалява. За обеми на извадката от 5 
до 8 въпроса грешката на репрезентативността намалява слабо, като рискът от грешка при оценя-
ването е средно от порядъка на 10%. Флуктуациите на грешката на репрезентативността затих-
ват някъде около обем на извадката 10 въпроса. Посочените резултати се отнасят за възможно най-
неблагоприятния случай, тъй като беше моделиран случаят с възможно най-голяма грешка на репре-
зентативността. Т.е. достатъчно изпитният процес да бъде така организиран, че изпитваният да 
отговаря на 10 случайно изтеглени въпроса за да се елиминира във всички случаи влиянието на греш-
ката на репрезентативността върху оценката.
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Abstract. One of the main tasks of informal  education is fueling widespread natural impulses for creativity, 
research, experimentation and self-expression of talented students. Formal education and other activities 
are oriented towards a „new spirit“ of teaching and learning of scientific and technological knowledge. Unlike 
traditional education, productive learning is based on „learning by discovery“ and the active role of students. It 
is aimed at convergent and divergent development of students and thus it lies much more effective support and 
development of talented students.

Keywords: informal learning, productive learning, convergent and divergent development, strategies.

Една от основните задачи на неформалното обу чение е да подхранва широко естествени импулси 
за съзидание, изследване, експериментиране и самоизява на талантливите ученици. Организираното 
обучение и други дейности могат да са ориентирани към „нов дух“ на преподаването и усвояването на 
научни и технологични знания.

За разлика от традиционното обучение, продуктивното обучение се основава на „ученето чрез 
откриване“ и на активната позиция на учениците. То е насочено към конвергентното и дивергент-
ното развитие на учениците и в този смисъл в него е заложена много по-голяма ефективност за под-
крепа и развитие на даровитите ученици [5].

 
Фигура 1. Стратегии за продуктивно обучение

При тези стратегии акцент се поставя върху процеса на усвояване, на формирането на познава-
телни структури, при които фактите и явленията се изучават „в този дух и този подход, който 
използват учените“ [1].

Процесуалната ориентация доминира в курсовете на обучение, особено във формите на извън-
класна работа. Тази ориентация е свързана със стремежа към повишаване на „научността“ на обуче-
нието и овладяване от учениците на „структура“ на научната дисциплина и основните елементи 
на научноизследователската дейност. Процесуалната ориентация на обучението определя засилено 
внимание към процедури на усвояване. Учениците се насочват приоритетно към наблюдения, проуч-
вания, събиране и обработване на информация, експерименти, предсказване, формулиране и доказва-
не на хипотези, обсъждане, валидизиране и др. Така процесът на учене се схваща като толкова важен, 
колкото и неговия продукт – усвоеното.

Смята се, че високо ефективни стратегии при работа с талантливи деца са следните [4]:
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 y проблемно-търсещата;
 y опитно-изследователската;
 y работата по проект, тема.

Като цяло те се характеризират с високо равнище на самостоятелност, активност, мотивация 
и съучастие в процеса на обучение. Тези стратегии са насочени към ученето чрез откриване , учене-, учене-
то чрез правене, в процеса на дейността, изследването и ученето чрез трансфер. Всяка от тях разви-
ва отделни компоненти в когнитивните и емоционално-личностните структури на учениците [2].

ПРОБЛЕМНО-ТЪРСЕЩА СТРАТЕГИЯ стимулира и подкрепя развитието на уменията за реша-
ване на проблеми. Проблемно-търсещата стратегия използва решаването на проблеми като основен 
подход и технология за преподаване и усвояване на знания и умения. При нея преподавателят предста-
вя разнообразни проблеми, а учениците извършват редица дейности по тяхното решаване. В процеса 
на работа те проучват, събират информация, предлагат решения, проверяват, избират и прилагат 
различни стратегии, оценяват, правят изводи и заключения. Така учениците откриват, установя-
ват, разбират и на тази основа формират заключения и обобщения от данните, които сами са полу-
чили. В този смисъл в една или друга степен те са самостоятелни, силно мотивирани и активни в це-
лия процес на обучение. Преподавателят е консултант, помощник, а понякога и „съавтор“ в проце-
са на решаване на проблеми [1].

В практическата работа най-често се използват пет етапа при решаване на проблеми, при кои-
то по-категорично се очертава оценката на решаването на проблема: идентифициране на проблема, 
дефиниране и представяне на проблема, проучване на възможните стратегии, действия по стратегията, 
оценка [3].

ОПИТНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СТРАТЕГИЯ – проучването, натрупването и използването на 
емпиричен опит. В основата на научноизследователската дейност за придобиване на знания е опи-
тът. Чрез него изследователят непосредствено възприема, създава или променя дадени условия, за да 
провери една или друга хипотеза.

Опитно-изследователската работа допълва теоретичните количествени и качествени методи, 
наблюдението и др. Също така тя дава възможност да се установят причинно-следствените връз-
ки между явленията и величините, характеризиращи свойствата на предметите и явленията. Оп-
итно-изследователската дейност е ефективна за изследване и изобретяване на нови уреди, машини, 
материали, средства за проверка на годността на техническите проекти и за усъвършенстване на 
технологичните процеси. Тя включва в себе си редица процедури като планиране, наблюдение, събира-
не на данни, измерване, изчисляване, графично построяване, записване и анализ на получените данни, 
които могат да бъдат осъществявани в естествени и в лабораторни условия или да бъдат симули-
рани с информационни технологии.

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ – уменията за трансфер на знания и умения.
При тази стратегия преподаването и ученето се осъществяват чрез голям брой дейности, ко-

ито се обединяват около една централна тема, проблем или цел. Учениците са свободни да избират 
теми за проучвания, при които се прилагат и доразвиват усвоените знания и умения и същевремен-
но се усвояват нови.

Още при възникването на тази стратегия като педагогическа технология в нея е залегнала цел-
та да ограничава отрицателните въздействия на традиционното преподаване, свързано с възпроиз-
веждането, наизустяването и дидактическите ограничения. В началото на века това се осъществя-
ва с противопоставяне на класно-урочната система и когнитивното развитие, което има силно не-
гативно влияние върху резултатите от обучението.

Днес тази стратегия е популярна и различни нейни варианти се използват широко, самостоя-
телно или като допълнение към училищната програма. Това се дължи на ориентирането към разви-
тието на цялостната личност, не само на интелектуалната страна и на значението, което отдава 
на обучението като процес с практическа и социална значимост.

Работата по тема и проект дава възможност и за осъществяване на идеите на интегрираното 
обучение, ученето чрез трансфер, съпътстващото обучение и др.

Предимства при работа по проект:
Практическа ориентация на обучението. Важна дидактическа особеност на работата по проект, 

тема е нейният дейностен и прагматичен характер. Тя изправя ученика пред необходимостта да 
търси решение на реална задача, да действа активно за създаване на предпоставки за решението.
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Социално ориентирано обучение. Проектите са ориентирани към решаване на редица глобални и 
местни проблеми. Чрез тях учениците имат възможност да се включат в дейности, с които да по-
могнат, да бъдат съпричастни и по този начин да дадат своя принос.

Учене чрез трансфер. Работата по проект, тема създава отлични условия за прилагане на усвоени-
те знания по-късно в живота и в различен контекст.

Интегрални тенденции. Работата по проект, тема има силно изразен интегрален характер. Чес-
то тя се свързва с работата по единици, които обединяват няколко теми и разнообразни дейности 
от различни области и дисциплини. Дава се възможност много умения – цели на учебната програма, 
да бъдат свързани и развивани в контекста на темата.

Тези стратегии са популярни, но малко използвани в педагогическата практика. Учебниците, ме-
тодическите ръководства, както и държавните органи и местната училищна политика почти не 
им отделят внимание. В същото време в световен мащаб се налага една ясна и доминираща тенден-
ция на широко използване на тези стратегии в училище. В България тези стратегии са подходящи за 
работа в извънкласните форми на обучение.

Добри практики: Основните цели в стратегията за развитие на III ОУ „Д. Благоев“ гр. Шумен са:
 y да формира българския гражданин като гражданин на демократично общество – българско и ев-

ропейско; като свободна, морална и инициативна  личност с широка обща култура, уважаваща 
законите, правата на другите, техния език, религия и култура, познаваща и зачитаща нацио-
налните и общочовешките ценности;

 y да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, 
нейната индивидуалност и самостоятелност;

 y да изгражда физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански 
отговорности;

 y да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния 
край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;

 y да формира  потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през 
целия живот;

 y да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на ли-
чността, позволяващо й непрекъснато да се образова и самообразова;

В училището се работи в извънкласни форми от различни културно образователни области: Ма-
гията на словото, Информационни технологии, История и цивилизация, Екология, Умения за живот 
и здравно образование, Струнен оркестър „Тамбури“, ВГ „Весели усмивки“, ДТА „Шуменче“, Етно-
фолклор, Приложно изкуство, Мажоретен състав, Отглеждане и аранжиране на растения и др. 

През изминалата 2010/2011 и настоящата учебна година в две извънкласни форми от различни 
културно образователни области – Информационни технологии и Отглеждане и аранжиране на рас-
тения, бяха наблюдавани следните резултати:

Таблица 1. Стратегии на работа
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ОПИТНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА

О
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а-

п
и

 н
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ра
бо

т
а 

п
о 

п
ри

ор
и

т
ет

н
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ст
ра

т
ег

и
я

Планиране – Предварителна работа и про-
учване
Изработване – Проучване, събиране и об-
работване на информация
Оформяне – Оформяне, изработване, 
тестване
Оценка и изводи

Илюстративна работа.
Опити
Изследвания
Анализ, представяне и оценка на резул-
татите
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Д
оп

ъл
н

и
т

ел
н

и
 

ет
ап

и
 н

а 
ра

-
бо

т
а

Идентифициране на проблем
Проучване на възможните стратегии
Опити
Изследвания
Анализ, представяне и оценка на резулта-
тите

Идентифициране на проблем
Планиране
Проучване, събиране и обработване на 
информация

Наблюдаваните резултати показват, че при правилно прилагане на техниките за повишаване на 
мотивацията на даровитите деца в извънкласните форми на работа, а именно – увличащи цели, по-
зитивни вярвания, продуктивни емоции, те не могат да бъдат ограничени еднозначно да работят 
по дадена стратегия. 

Фигура 2. Стратегии за обучение

Използвайки интерактивните методи на обучение се дава възможност на учениците да са в ак-
тивна, търсеща позиция, при която общуват, вземат участие, взаимодействат и често променят 
и насочват източниците на информация при работата по проекти и при решаване на проблеми. Та-
ка те учат, като са поставени в ситуация на съпреживяване, интензивен и резултативен диалог, об-
мяна на мнения и съвместно решаване на проблеми.

Правилно подбрана стратегията (стратегиите) на работата се обръща към личностните, инди-
видуалните и социалните цели на образованието, срещу формализма в традиционната класна стая, 
където придобиването на знания има място само като механично запомняне и повтаряне в тясно 
ограничената учебна програма.

Стратегията цели да въвлече учениците в дейности, които допълват традиционното препода-
ване, като им дават повече свобода да доразвиват своите знания и умения в интересни и полезни за 
тях теми и дейности. Така учениците избират сами тематиката на работа, следват своя темп, ин-
тегрират се в групи и екипи. Създават се повече възможности за мотивация и отговорност.

Всичко това съответства на специфичните цели, поставени от проект Успех – „Да направим 
училището привлекателно за младите хора:

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията 
на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и по-
требности.

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

ностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят 

на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
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Луиза Цавак Шахбазян, Кристина Димитрова Димитрова
Национален център за безопасен Интернет

ПРЕВЕНЦИЯ НА ВИРТУАЛНОТО И РЕАЛНО НАСИЛИЕ МЕЖДУ ВРЪСТНИЦИ ЧРЕЗ 
ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

PREVENTION AND VIRTUAL AND REAL BULLYING THROUGH INTERACTIVE LESSONS 
ON EMOTIONAL INTELLIGENCE
Luiza Tsavak Shahbazyan, Kristina Dimitrova Dimitrova
Bulgarian Safer Internet Centre

Abstract: The idea of methodology is to help children in school to make sense of violence as a phenomenon in 
the real and in the virtual world of the Internet, to build a psychological barrier against committing violence and 
to develop skills to protect themselves against violence on the boundary of cyberspace and reality.

Целта на методиката е да подпомогне децата в училище да осъзнават, да разбират, да придават 
личен смисъл и да се предпазват от рискове и насилие на границите на виртуалното пространство 
и реалността.

Насилието между връстници се определя като последователно, злонамерено и повтарящо се 
действие, което цели да нарани другите. В последните години обаче насилието между връстници 
еволюира в нова форма – виртуално насилие, благодарение на широкия достъп на децата и младите 
хора до Интернет и мобилни устройства. То може да има много различни форми, спадащи към три 
големи категории: физическо, вербално и социално. И трите категории намират своето място в бър-
зо развиващото се онлайн пространство.  Според различни изследвания между 7% и 21% от българ-
ските деца в интернет са били засегнати от такъв тип насилие. Много специалисти смятат, че не-
говите ефекти са още по-сериозни от тези на традиционното насилие по няколко основни причи-
ни: достъпът на насилника до жертвата по всяко време и от всяко място, анонимността на извър-
шителя, както и бързото и неконтролируемо разпространение на обидната или унизителна инфор-
мация в интернет. Изследванията показват, че извършителите на този род насилие са всъщност и 
големият брой от жертвите му, което повдига сериозно въпроса за факторите, който мотивират 
желанието да нараниш другия онлайн. 

За да отговорят на нарастващата потребност сред децата и младите хора да се справят с он-
лайн насилието, Асоциация Родители и Фондация ПИК, които ръководят Националния център за 
безопасен Интернет създадоха методика за интерактивно обучение, която да повиши чувствител-
ността и знанията и уменията на децата да противодействат на тези нови форми на насилие и 
тормоз. По методиката са обучени над 10 000 ученици, като изследване на случайна извадка от обу-
чени деца, както и последващо онлайн проучване, подсказаха, че новата  дигитална реалност изисква 
по-задълбочена работа с емоционалните ресурси, с които разполагат младите хора, за да се променят 
техните нагласи и поведение, а не само информираността им. В тази връзка във втория том на На-
ръчника е обърнато сериозно внимание на уменията на децата да се справят с предизвикателствата 
на новото време чрез развиване на способностите им за себепознание и опознаване и приемане на Дру-
гия. Фокус на интерактивните занятия в новия наръчник са уменията за справяне в различни ситу-
ации по ненасилствен и осъзнат начин. Всяка тема е разписана за 40 минутен учебен час, като се ба-
зира на метода за интерактивно учене, при което се ролята на учителя е на фасилитатор, а използ-
ваните техники са брейнсторминг, ролеви игри, дискусии, форум театър и други. Темите са разра-
ботени в 2 варианта – за 5-7 клас и 8-12 клас. Включените теми са разделени в следните три раздела:
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ПОТРЕБНОСТИ, ЕМОЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ
В раздела се поставя акцент върху влиянието на потребностите и емоциите върху поведение-

то. Работи се по посока на развитие на умения за разпознаване и управление на емоциите, а оттам и 
на поведението.

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА
Разделът преминава през три нива. На първо ниво се въвежда идеята за развиване на умения за пра-

вене на информиран избор и вземането на решение с цел контролиране на деструктивното и под-
крепа на  градивното поведение. На второ ниво  се разглеждат проблеми, засягащи удовлетворяване-
то на потребностите по деструктивен за личността начин. На трето ниво се предлагат възмож-
ности за себепознание, себеизразяване и себереализация като алтернативи на деструктивното по-
ведение.

РАЗБИРАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА И РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
Разделът разглежда същността и аспектите на конфликта като явление, възникващо в отноше-

нията между индивида и групата (или между групите). Като причина за конфликта се приема непо-
знаването или неприемането на различията. Опознаването и приемането на различията, т.е. толе-
рантността, се приема като първа от поредица ценности, заедно с общността, любовта, себеакту-
ализацията, мислени като средство за превенция или разрешаване на конфликтните ситуации.

Подходът на авторите на наръчника се основава на убеждението, че у всяко дете има потенциал 
за израстване като отговорен и ангажиран възрастен. Задачата на този наръчник е да насочи внима-
нието на децата към собствените им възможности за справяне и да им помогне да открият алтер-
нативи на разрушителното и саморазрушителното поведение в реалния и виртуалния свят. Инте-
рактивните методи помагат на децата да преминат през своеобразен тренинг на уменията за спра-
вяне и да добият увереност в собствените сили. Този подход изисква от обучителя не само инфор-
мираност, но и способност да дава пространство за разгръщане на творческите сили на децата и до-
верие в способността им да открият работещи модели и подходи. Задачата не е лесна, но предизви-
кателството си струва.

Prof. Wojciech Korneta
The State Higher School of Vocational Education in Ciechanów, Poland

CORRELATION OF DISTANCES OF SUCCESSIVE NUMBERS GENERATED
BY LOGISTIC MAP

Abstract. The differences between successive numbers generated from logistic chaotic map and distances 
between successive points generated by 2D chaotic maps are considered. Their probability density function and 
the correlation between two distances are obtained and presented. These functions are also calculated and shown 
for differences of the stock market index WIG20 opening quotations. It is shown that differences of the index 
WIG20 are uncorrelated, whereas distances of points generated from chaotic maps correlate.

Keywords: logistic map, chaotic maps,correlation. 

Introduction
Chaotic maps are iterated functions often used to study and to represent dynamical behavior of different 

natural systems [1]. They show that chaotic behavior can arise from very simple nonlinear equations [2]. These 
equations can have one variable (1D maps), two variables (2D maps) or more variables [3]. The variables evolve to 
a set called the attractor. The trajectory of the dynamical system starting from any point in the large set of initial 
conditions converges to the attractor and remains on it. For one variable the attractor is a subset of real numbers, 
whereas for two variables it can be represented geometrically as a set of points. Variables can assume values of any 
point of this set without any special constraints.

The aim of this paper is to describe statistical properties of distances between successive points generated by 
chaotic maps. In section 2 we consider differences between numbers generated from 1D logistic map. We present 
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their probability density function and the correlation between two differences. We also calculated the probability 
density function for differences of the stock market index WIG20 opening quotations and the correlation between 
two successive differences for comparison. In section 3 we present the dependence between two distances of points 
generated from 2D chaotic maps. Final conclusions are given in the section 4.

Statistical properties of differences between numbers generated from logistic map
The logistic map is a 1D chaotic map the most frequently used to present chaotic behavior of nonlinear 

dynamical systems. It was proposed as a discrete-time demographic model [2]. The logistic map we consider in 
this paper is given by the following iterated function:

where  and variable  is a number between 0 and 1. We choose the initial 
condition  . For this and many other (but not all) initial conditions in the interval 

 the logistic map is chaotic and the attractor is the interval  . The generated numbers  are 
shown in the figure 1. 

We also present at this figure the correlation function C
i,i+k

 for two sequences consisting of 20 numbers. One 
can notice that the correlation function C

i,i+k
 is always smaller than 1 i.e. a given sequence of 20 points does not 

repeats. For sequences consisting of smaller number of points the correlation function C
i,i+k

 is higher and it can be 
equal to 1. 
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Figure 1. The numbers generated from the logistic map (left) and the correlation function C
i,i+k

 of the se-
quence of 20 numbers for i=10000.

Let’s define the distance between successive points as their difference i.e. 
. The probability diensity function for 100000 first differences is presented in the igure 2. This function rapidly 
grows for  near -1. 0 and 0.56 showing that these differences dominate. We also show at the figure 2 the 
probability density function for differences between opening WIG20 stock market index quotations. The first 
quotation was at 14.04.1994 and it was set to 1000, whereas the last was at 23.07.2012 and it was equal to 2140.94.  
The probability distribution of differences  in this case is very close to the Gaussian distribution with the 
average 0 and the standard deviation 25.
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Figure 2. The probability density function for 4532 differences of the successive opening WIG20 index quo-The probability density function for 4532 differences of the successive opening WIG20 index quo-
tations (left) and 100000 differences between numbers generated from the logistic map. The data in the left plot 

were fitted with the Gaussian distribution (dashed line).

The correlation between two differences  can well be represented graphically by a set of points in two 
dimensions. These sets for two successive differences generated from the logistic map and obtained from opening 
WIG20 index quotations are shown in the figure 3. There are no correlation between  and  for 
WIG20 index quotations, whereas there is a strong correlation between these differences for the logistic map. The 
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correlation changes with the distance of two differences what shows the figure 4. Increasing the distance the plot 
of the dependence between  and  has more and more oscillations and finally for any value of  
possible values of  are from the whole interval  .
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Figure 3. The dependence between successive differences  and  of daily opening WIG20 index 
quotations (left) and of numbers generated from the logistic map.
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Figure 4. The dependence between differences of successive numbers generated from the logistic map.
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Statistical properties of distances between points generated from 2D chaotic maps
The 2D chaotic maps are iterated functions of two variables. In this paper we study quadratic maps given by 

the following equations:

We considered four maps denoted as M1, M2, M3 and M4 with coefficients given in the table 1. The attractors 
for these maps are shown in figures 5 and 6. 

Table 1. The values of coefficients of 2D chaotic maps.

map

M1 0.4 -0.2 0.2 -1 0.6 -0.4 -0.9 0.9 0.7 0.3 -0.6 1.2

M2 -1.2 -0.6 -0.5 0.1 -0.7 0.2 -0.9 0.9 0.1 -0.3 -1 0.3

M3 -0.3 0.7 0.7 0.6 0 -1.1 0.2 -0.6 -0.1 -0.1 0.4 -0.7

M4 -1.1 -1 0.4 -1.2 -0.7 0 -0.7 0.9 0.3 1.1 -0.2 0.4

In the case of 2D maps we considered the distance between successive points defined as:

The correlation between two different distances for the chaotic map M2 is shown in figure 5.
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Figure 5. The attractor (top left) and the dependence between distances of successive points generated from 
chaotic map M2.

The correlation between two different distances of points generated by chaotic maps M1, M3 and M4 are 
shown in the figure 6.
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Figure 6. The attractors (left) and the dependence between distances of successive points generated from 
chaotic maps (right). The maps are M1, M3 and M4 from top to bottom.

Conclusions
We considered and presented statistical description of differences between successive numbers generated from 

logistic map and of distances of points generated from chaotic 2D maps. The probability density function of 
differences obtained for the logistic map has three peaks for differences -1. 0 and 0.56. It is very different from 
the probability density function of differences obtained from opening WIG20 index quotations which is very 
close to the Gaussian distribution with the average 0 and the standard deviation 25. The correlation between two 
differences both for the logistic map and the opening WIG20 index quotations we represented graphically by two-
dimensional plots. It is shown that successive differences of WIG20 index quotations does not correlate, whereas 
they correlate strongly for the logistic map. This correlation decreases with the distance of two differences. The 
same effect we observed for 2D chaotic maps.
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THE STUDY OF ULTRASONIC WAVE VELOCITY USING DIGITAL ULTRASONIC FLAW 
DETECTOR

Abstract: This application of digital ultrasonic flaw detector in physics teaching laboratory to determine the 
velocity of ultrasonic wave velocity in liquid is described. 

Keywords: flow detectors, ultrasonic waves, physics laboratory

Modern laboratory ultrasonic flaw detectors that cooperate with PC computers are used in research and 
industrial laboratories primarily to test the properties of materials and detect various types of material defects 
inside the test objects [1] . 

However, the properties of these measuring devices allow their wide use also in the teaching laboratories of 
universities and secondary schools. Potential applications include  illustration of wave phenomena in media with 
different properties, determination of parameters of materials and illustration of digital signal processing. 

The purpose of this paper is to present the possibilities of using a digital flaw detector cooperating with a PC 
in the physics laboratory to determine the velocity of ultrasonic waves in liquids. 

The idea behind the method of measurement of the velocity of an ultrasonic wave in liquids is shown in Figure 1. 

Figure 1: Measuring the velocity of an ultrasonic wave in liquids: a – measurement system, b – measurement 
window.

For the measurements, a special measuring block made   of aluminum, immersed in the liquid, is used. An 
ultrasonic transducer placed inside the block emits an ultrasonic wave that then falls onto two parallel planes of 
incidence (1 and 2) that are separated by a known distance. Part of the initial ultrasonic wave that falls onto planes 
1 and 2 is reflected from them, resulting in reflection echoes on the screen of the flaw detector. The reflection echo 
of from plane 2 is shifted by time ∆t with respect to the reflection echo from plane 1:

∆t = 2 x vl  x ∆s,

where v
l
  is the velocity of ultrasonic wave in the liquid and ∆s is the distance between planes 1 and 2. 

Notably, in this method, the absolute distance of the transducer from the sample does not need to be known. 
Only the distance between the planes of reflection is necessary, which is constant and can be very accurately 
determined. 
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Measuring the distance between the reflection echoes can be accomplished either by traditional methods, by 
measuring the distance between the characteristic points of the ultrasonic echoes (e.g., the second crossing of the 
echo signal through zero), or, in the case of physics students, by using the correlation method, as shown in Figure 1b. 

Figure 2: Practical setup of the study system.

The presented measuring system can be used in the classroom laboratory to determine the velocity of 
ultrasonic waves in various liquids (e.g. water, oil, glycerine) and to study the effects of various properties of the 
system (e.g. temperature, concentration of a solute in a solution) on the velocity of wave propagation (for example, 
by dissolving increasingly larger concentrations of sugar or salt in the liquid).

Measuring apparatus that cooperates with computers allows the user to export sample measurement files to 
programs such as spreadsheets or statistical data processing programs. In this way, students can independently 
perform calculations related to the digital signal processing – for example, determine the signal frequency 
spectrum, correlation function, etc. Discussion of the relationships derived from the experiments allows better 
understanding by students of the phenomena of propagation of mechanical waves in elastic media while enabling 
them to understand the principles of operation of modern computerized measuring systems. 
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ИНТЕГРИРАН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И МУЗИКА С 
ЕЛЕМЕНТИ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5. КЛАС 

Abstract. A pilot project-oriented ICT enhanced education in mathematics and music has been organized in 
2011/2012 scholastic year at St. George School in Sofia. The extended math curriculum allows introducing inno-
vative didactic methods into pedagogical practice. Students were encouraged to apply their skills in fractions in 
problems related to music and to check their solutions by specialized software. The paper presents some didactical 
parameters and details of this teaching-learning process.

Keywords: project education, synthetic competence, individual educational trajectory. 

Увод
Училище Св. Георги в София е частно двуезиково училище, в което, наред с традиционните фор-

ми на обучение, широко се въвеждат новаторски модели и се поощряват нестандартни подходи в 
дейности, обединяващи тематично отделни предметни области. Ключова позиция е в такъв вид 
обучение при търсене на занимателен елемент основните образователни цели да не се изместват, 
а да се постига синергичен ефект. Подобна позиция изисква преосмисляне на образователната пара-
дигма: обучението в класно-урочните форми да се допълва максимално с извънкласни дейности, интегрира-
ният подход да е насочен към постигане на синергичен ефект, управлението и контролът на учебния про-
цес да имат комплексен характер. За изясняване на параметрите на обучение, реализиращо такава па-
радигма, както и оценка на ефекта от такова обучение, в училище Св. Георги се инициират кратко-
срочни и средносрочни дейности с експериментален характер, една от които е предмет на насто-
ящата статия. 

Защо и как математика, музика и информационни технологии да се преподават съвместно 
Интегриран подход при изучаването на математика и музика е прилаган още в Питагорейската 

школа [1]. Макар в учебните програми по математика и музика на МОНМ да не се визират междуп-
редметни връзки за тези предмети, за целите на математическото образование в V клас елементи на 
нотен запис са широко използвани в задачи за масовата педагогическа практика [2], а също и в състе-[2], а също и в състе-, а също и в състе-
зателни теми от математически турнири [3]. В последно време тематиката получава нов прочит 
с приложението на информационните технологии в учебен процес, включващ паралелно математика 
и музика, където се появяват възможности за постигане на синергичен ефект при изграждане на ком-
петентност от синтетичен тип. 

През втория срок на учебната 2011/2012 година беше организирано пилотно проектно-ориенти-
рано обучение по математика и музика с прилагане на информационни технологии. В него участва-
ха 12 ученици от V клас, които бяха разпределени в 4 екипа. Учениците разполагаха с персонални ком-V клас, които бяха разпределени в 4 екипа. Учениците разполагаха с персонални ком- клас, които бяха разпределени в 4 екипа. Учениците разполагаха с персонални ком-
пютри, на които беше инсталиран специализиран учебен софтуер с отворен код. Във всеки екип бе- с отворен код. Във всеки екип бе- код. Във всеки екип бе-
ше включен по един ученик, който има по-задълбочени познания по нотен запис, получени самостоя-
телно в извънучилищни индивидуални занимания. Периодът за работа по заданието беше две седми-
ци. Преподавателският екип включваше учител по математика, учител по музика и учител по ин-
формационни технологии. 

Проектното задание
На всеки от екипите беше поставено отделно проектно задание, ядрото на което се състоеше 

от ключови елементи в програмата по математика: разширяване и съкращаване на обикновени дро-
би; събиране на обикновени дроби (включително привеждане под общ знаменател); намиране на неиз-
вестно събираемо; моделиране [4]. Паралелно с тази основна линия се развиваха следните две: 

1) От програмата по музика [5] се застъпваше ядро 1: музициране, възприемане на музика; стан-[5] се застъпваше ядро 1: музициране, възприемане на музика; стан- се застъпваше ядро 1: музициране, възприемане на музика; стан-
дарт 4: (ученикът) идентифицира в личния и социалния си опит най-популярни изучавани мелодии.

2) От програмата по информатика [6] се надстройваха следните теми: компютърна система и 
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ИТ; организация на данните и носители на информация; работа със звукова и видео информация.
Задача 1. Петолинието се разделя на тактове, като сумарната трайност на нотите във всеки 

такт се указва веднага след ключа сол (или ключа фа). Например такт четири четвърти, какъвто е 
показан, означава, че общата трайност на нотите във всеки такт трябва да е колкото на четири 
четвъртини (или все едно – на една цяла нота).

а) Колко половини могат да фигурират в един такт четири четвърти? А колко осмини?
б) Колко осмини могат да фигурират в един такт три четвърти?
в) Колко шестнайсетини може да има в такт 4/4, ако в този такт вече има 2 четвъртини?
Решение. а) Нека броят на половините в такт 4/4 е x. Тогава 4/4=x/2, което означава, че в дробта 

4/4 сме съкратили на 2. Следователно x=2.
Нека броят на осмините в такт 4/4 е y. Тогава 4/4=y/8, което означава, че сме разширили дробта 

4/4 с 2. Следователно y=8.
б) Нека броят на осмините в такт 3/4 е z.
Тогава 3/4=z/8, което означава, че сме разширили дробта 3/4 с 2. Следователно z=6.
в) Отговор: осем.
Задача 2. Разгледайте двата такта.

?

а) Намерете сбора от трайностите на нотите в първия такт, като по този начин определите 
тактовия размер, т.е. намерете ?/4 са тактовете.

б) На мястото на двете осмини от първия такт (до и ре) са написани осмина с точка и шестнай-
сетина във втория. Каква е трайността на осмината с точка?

Решение. а) В първия такт има три четвъртини и две осмини. Сборът от трайностите на но-
тите в първия такт е

1/4+1/4+1/8+1/8+1/4=1/4+1/4+2/8+1/4=1/4+1/4+1/4+1/4=4/4.
По този начин определяме, че тактовия размер е 4/4.
Коментар. За тактовия размер 4/4 се използва и означението C.
б) Понеже в първия и във втория такт има по 3 четвъртини, а сборът от трайностите на но-

тите в двата такта е един и същ, трайностите на осмината с точка и шестнайсетината са колко-
то на двете осмини. Да означим с x трайността на осмината с точка. Имаме

x+1/16=1/8+1/8,
x=1/8+1/8–1/16=(2+2–1)/16=3/16,
т.е. трайността на осмината с точка е 3/16.
Задача 3. Каква трайност биха могли да имат нотите, на чиито места са написани питанки:

?а) 
  

??б) 
 

Решение. а) Да означим с x трайността на липсващата нота. В такта има една четвъртина и две 
осмини. Сборът от трайностите на нотите в такта трябва да бъде 4/4.

Така стигаме до равенството
1/4+x+1/8+1/8=4/4.
Оттук последователно получаваме
1/4+x+2/8=4/4,
1/4+x+1/4=4/4,
2/4+x=4/4,
x=4/4–2/4=2/4=1/2.
Следователно липсващата нота в такта е половина.
б) Да означим с x и y трайностите на липсващите ноти. В такта има три четвъртини и една 

шестнайсетина. Сборът от трайностите на нотите в такта трябва да бъде 4/4. Така стигаме до 
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равенството
1/4+x+1/4+y+1/16+1/4=4/4.
Оттук получаваме
x+y=4/4–3/4–1/16=1/4–1/16=3/16.
Сборът от трайностите на липсващите ноти е
3/16=1/8+1/16. 
Следователно едно възможно решение е да се допишат осмина и шестнайсетина.
Предизвикателство. Опитайте се да обясните, че това е единственото решение! Задачата изис-

ква и разглеждане на ноти с трайности 1/32.
Задача 4. Разгледайте тактовете в приложената извадка от партитура.
а) Определете от първия такт размера на партитурата.
б) Определете трайностите на нотите, обозначени с X, Y и Z.
Задача 5. Проведете експерименти с компютърната програма, като програмирате партитура-

та и чуете звученето при различни нотни стойности на X, Y и Z. 
Ето два от вариантите на извадка от партитура за задачи 4 и 5:

Задача 6. Възстановете цялата песен в час по музика.

Проследявани параметри
В пилотното обучение основно се проследяваше развитието на уменията на учениците да при-

лагат правилата за работа с обикновени дроби в нестандартна ситуация: разширяване и съкраща-
ване, събиране и изваждане, намиране на неизвестно събираемо. Както се вижда от предната секция, 
всяка задача от 1 до 5 изисква и моделиране на определена ситуация. Наред с това се усвоява и/или 
затвърдява понятиен апарат по музика. По този начин учениците първоначално изграждат синте-
тична компетентност, която впоследствие надграждат при експерименталната работа на компю-
трите, включвайки компоненти за работа с програмни продукти (soft-skills): разучаване на интер-(soft-skills): разучаване на интер-soft-skills): разучаване на интер--skills): разучаване на интер-skills): разучаване на интер-): разучаване на интер-: разучаване на интер-
фейс на нов продукт и провеждане на експериментална дейност. 

Резултатите бяха много насърчителни: в два от четирите екипа учениците не срещнаха сериоз-
ни трудности, в единия екип с минимални допълнителни наставления работата приключи успешно 
в определения срок и само един от екипите частично се справи навреме с поставените задачи. 

Индивидуалните образователни траектории
Индивидуалният подход в обучението на всички ученици в ЧСОУ Св. Георги влиза в задължител-

ния дидактически инструментариум на учителите. Формите на проектно-ориентираното обу-
чение позволяват разработването на индивидуални образователни траектории в краткосрочен и 
средносрочен план. 

В реализираното пилотно обучение работата в малки екипи позволяваше учениците да развият 
творческия си потенциал, като взаимно допълват и обогатяват знания и опит. Наред с това, въз-
никналите конкретни проблеми при отделните ученици се решаваха от преподавателския екип на 
индивидуално ниво. Широко прилаган при изграждане на математическата компонента на синте-
тичната компетентност бе сократовият стил: интерактивна система от насочващи въпроси, в 
резултат на които ученикът самостоятелно достига до планираните заключения. 

Индивидуалната образователна траектория се формира по следната технология. Първоначал-
но проектното задание се поставя на всички екипи. Впоследствие с различни форми на индивидуален 
контрол се прилага система от коригиращи дейности: допълнения и изменения на информационна-
та среда, декомпозиция на задачите или, напротив, комплексификация на част от тях и т.п. Работа-
та се финализира на два етапа – в час по математика се предават решенията на задачите и се демон-
стрират компютърните програми; в час по музика се прави обобщаващ урок, където се разучава пе-
сента, откриват се отделните пасажи на всеки екип. За реализацията на тази технология се съста-
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вя процедурна матрица, като се изяснява ролята на всеки от учителите, мотивационните факто-
ри, системата за контрол и прочее. 

Свобода и контрол 
Работата в екипи оставя големи пространства за разпределение на отделните дейности между 

членовете им. Решаването на задачите може и е желателно да става самостоятелно от всеки уче-
ник, но комуникации между учениците при сравняване на решенията не само не се забраняват, а се 
поощряват. Така се осъществява първо ниво на контрол – взаимен контрол. Елементи на самокон-
трол се реализират след като учениците се запознаят с решенията на задачите, които са неотмен-
на част от заданието. По-високо ниво на контрол се осъществява с проверка на представените ре-
шения от учителя по математика. Тук се реализира първата контрола върху индивидуалната обра-
зователна траектория: обсъжда се техническата страна на решението, понятийният апарат, сти-
лът на представяне; правят се коментари, дават се указания, поставят се по-сложни въпроси, пре-
дизвикателства. 

Следващото ниво на контрол се осъществява при работа със софтуера. Тук учениците имат из-
вестна свобода да избират някои параметри при възпроизвеждане на въведените тактове, с което 
индивидуализират ритъма и тембъра на мелодията. Индивидуалната образователна траектория 
описва зигзагообразна линия, отразяваща стила проба-грешка. Това е неизбежна част от усвояване-
то на интерфейса и синтаксиса на нов програмен продукт (MuseScore 1.2) и има силно психологическо 
въздействие върху ученика с безпристрастността на машината [7]. Следващият контролен възел на 
индивидуалната образователна траектория е съдържателното обсъждане между екипите и учите-
ля на програмираните части от партитурата. При неправилно пресмятане на трайностите про-
грамата поставя автоматично съответната пауза, което изисква преразглеждане на отделни части 
от решението на съответната задача. 

Последен контрол върху индивидуалната образователна траектория се осъществява по време на 
обобщаващия урок. 

Наблюдавани ефекти 
Интегрирането на математическото съдържание с елементи от музикалното образование в ча-

совете по математика имаше за цел надграждане на представата за понятието обикновена дроб в 
област, на пръв поглед доста отдалечена от математиката. 

Решаването на „музикални уравнения“ по същество е задача за моделиране, непознато от мате-
риала в учебника: декодиране, съставяне на модел, кодиране, тест на резултата. 

Фигура 1. Решение на задача 5 от един от екипите.

Екипите като цяло и членовете им поотделно се справиха с поставените задачи. При работата 
с програмния продукт повечето ученици демонстрираха (очаквано) бързо навлизане в синтаксиса и 
сръчно боравене с командите (Фигури 1,2). Проведени бяха два диагностични теста: 

 y един по темата събиране и изваждане на обикновени дроби, който играеше ролята на проверка на 
знанията по темата при стартиране на работата по проекта; 

 y втори, в който неявно се проследяваха уменията за разширяване, съкращаване, събиране и из-
важдане, като част от тестови единици за умножение и деление на обикновени дроби. 
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Фигура 2. Решение на задача 5 от друг екип.

При десет от учениците беше регистрирано повишаване на уменията, при двама тестовете не 
показаха напредък. Нашето мнение е, че тестът не е особено надеждна система за диагностициране, 
предвид фактора стрес. Затова паралелно беше проведено отчитане на напредъка на част от учени-
ците с разширено домашно задание, където всички покриха стандартите. 

Интегрираният подход, приложен от нас е в пълен унисон с програмата на МОНМ по музика за 
V клас [5]: 

Познавателните и развиващи дейности са в органично единство с емоционалното отношение към му-
зиката и някои общи изисквания, като езикова грамотност, боравене с информация, комуникативни уме-
ния, критическо мислене и проблеми и др.

За положителни емоции в часовете по математика няма поводи достатъчно често. Един шанс 
учениците да се заредят с добро настроение бе именно в интегрирания подход. Учениците бяха на-
сърчени да се запознаят с текста на песента Yesterday на Бийтълс, откъдето бяха направени извадки-Yesterday на Бийтълс, откъдето бяха направени извадки- на Бийтълс, откъдето бяха направени извадки-
те за задача 5. Този текст е достъпен в световната мрежа, при това паралелно може да се слуша пе-
сента, което (по наши наблюдения) засили положителните емоции. 

Работата с програмния пакет MuseScore 1.2 пък дава възможност да се осъществи сетивна връз-MuseScore 1.2 пък дава възможност да се осъществи сетивна връз- 1.2 пък дава възможност да се осъществи сетивна връз-
ка между нотния запис и съответната музика от ученици, които не се занимават отделно с музика. 
Това е особено полезно при експерименталната дейност, когато се програмира фалшив пасаж и уче-
ниците сами усещат необходимостта да внесат корекции. 

Моменти от обобщаващия урок 
Планираният обобщаващ урок се проведе в два учебни часа. Екипите представиха своите реше-

ния на задача 5. Разискваха се проблеми, които учениците са срещнали, изразяваха се мнения. Ето ня-
кои от тях.

М. (не се е занимавала преди с музика): трудно ѝ е било, понеже не е знаела нотите, срещнала е про-
блеми с въвеждането и прослушването. 

А. (свири на инструмент): не му звучи добре компютърното възпроизвеждане; продължил да ра-
боти с програмата върху друго музикално произведение.

Д. (не се е занимавал преди с музика): допада му програмата (интерфейсът, б.а.) удобна е за работа.
В. (свири на инструмент): не би се занимавал с такава дейност по-нататък.
С. (не се е занимавал преди с музика): трудно е отворил програмата, трудно се е ориентирал в ме-

нюто. 
Н. (свири на инструмент) звучало му фалшиво (беше въвел грешно нотите). 
Учениците намериха песента в мрежата, свалиха клипове с текста, слушаха и пяха в непринуде-

на обстановка. Бяха запознати с някои факти за групата Бийтълс (някои от тях за пръв път чуваха 
за такава група). 

Заключение 
Проектното обучение в ЧСОУ Свети Георги е последователно внедрявано в педагогическата 

практика. Интегралният подход, обаче, търси своето място като надстройка на предметните об-
разователни платформи. Няма да премълчаваме недоверието и скептицизма, с което се отнася част 
от колегията към подобни форми – това е естествена проява на здрав консерватизъм. Преодолява-
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нето на стереотипите изисква време и единствено поредица последователни положителни резул-
тати от пилотните добри практики могат да са основание за превръщането им в масови образова-
телни практики. 

Първите резултати в интегрираното обучение по математика, музика и информационни тех-
нологии са обнадеждаващи. Предстои внасяне на корекции в технологията, допълване и развиване на 
дидактическия инструментариум. Интегрираният подход не е ориентиран към междупредметна 
област с неясни очертания, а е основен елемент при новите условия – образователен процес в глобал-
ното образователно пространство, където индивидуалните образователни траектории могат да 
са ключът към успешна социална реализация на личността. 
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1. Математическа грамотност и компетентност
В Европейската референтна рамка под номер 3 е дадена дефиниция на математическа грамот-

ност (способността на учениците да използват и прилагат знания, умения и опит, придобити в 
училище, в ситуации от реалния живот) и какво най-общо трябва да се разбира под знание, умение и 
отношение, когато се измерват математическите компетентности. Тези рамки са определящи при 
институционализирането на национален стандарт за оценяване и при осъществяването на само-
то национално оценяване в много европейски страни (напр. Германия, Исландия, Унгария). В Бълга-
рия оценяването на постиженията на учениците е свързано с определяне на степента на овладяване 
и демонстриране на знания и умения, определени в учебните програми, и не е обвързано с параметри 
на национален стандарт за оценяване. В този смисъл обучението и оценяването на нивото на проя-
ва на математически компетентности в българското училище е по-скоро епизодично, а не продукт 
на целенасочена образователна политика.

В насока за измерване на математическа грамотност у учениците са и по-голяма част от меж-
дународните изследвания (PISA, TIMSS и др.) Програмата за международно оценяване на учениците 
(PISA) на ОИСР вече е добре позната и в нашата страна – тя изследва грамотността на учениците 
в три области: четене, математика и природни науки. PISA е пример за оценяване на компетентно-
стите на учениците чрез обща международна рамка. Изследването няма за цел да определи дали уче-
ниците в една държава постигат националните стандарти в областта на четивната грамотност, 
математиката или природните науки. То се стреми да определи доколко учениците в края на задъл-
жителното училищно образование са формирали знанията, уменията, ценностите и нагласите, смя-
тани като определящи за тяхната успешна реализация. 

В частност математическата грамотност се дефинира като способността на учениците да оп-
ределят и разбират ролята на математиката в съвременния свят, да формулират аргументирани 
твърдения и да използват математическо познание по начин, който отговаря на потребностите на 
активната и търсеща личност. Тя включва математическо мислене и използване на математически 
концепции, процедури, факти и средства за описване, обясняване и изказване на хипотези за проце-
си и явления. 

Инициирането на проява на математическа грамотност изисква наличие на три елемента:
 y СИТУАЦИЯ, в която са дефинирани проблемите;
 y МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ, което е ключ за решаване на възникналите проблеми;
 y МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, т. е. дейности (знания, умения, нагласи и ценности), 

които да свържат ситуацията и необходимите математически структури.
Основните дейности, които описват проява на математическа грамотност, са уменията на 

учениците да формулират, използват и тълкуват математическо познание в многообразие от ситуа-
ции. Целият процес може да се онагледи по начина, показан на Фиг. 1.

Фигура 1. Процес на проява на математическа компетентност

Оттук става ясно, че подобен вид изследване на постиженията не е изпит, за който учениците 
трябва да се подготвят в продължение на няколко месеца. Придобиването на определена компетент-
ност е целенасочен, продължителен и системен процес на обучение, който от своя страна задължи-
телно включва етапно оценяване на нивото на проява на компетентността.
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Да си математически грамотен означава, най-общо казано, да можеш:
 y Да решиш какво трябва да измериш, изчислиш или преброиш.
 y Да разчиташ и записваш информацията по правилата на математическия език.
 y Да изпълняваш точно и докрай процедури за изчисляване и сравняване.
 y Да оценяваш и проверяваш резултатите си.
 y Да избираш и ползваш правилните методи, инструменти и технологии.

И всичко това в контекста на ежедневните проблеми, в училище, на работното място, сред при-
ятелите; сред потока от информация в глобалната мрежа и т.н.

В рамките на изложението ще направим опит да погледнем на изследването на степента на мате-
матическа грамотност чрез съществуващите обучителни практики по математика в нашето учи-
лище и как системата на обучение и оценяване у нас дава възможност да се формират трайни и устой-
чиви знания и умения, имащи съществена връзка с опита на учениците, да се изградят интердисципли-
нарни отношения с реална значимост. В примерите ще илюстрираме някои възможности как тради-
ционните практики за обучение и оценяване могат да се интерпретират в духа на съвременните раз-
бирания за математически грамотен човек, без да имаме за цел да се анализират всички страни на съ-
ществуващите обучителни практики в математическото училищно образование у нас.

При извършените изследвания сме използвали приетите осем ключови математически компе-
тентности:

1. Математическо мислене и разсъждение.
2. Аргументация.
3. Математическа комуникация.
4. Моделиране.
5. Решаване на математическа задача.
6. Представяне на математически обекти и ситуации.
7. Използване на подходящ математически език.
8. Използване на инструменти, помощни материали и технологии

2. Практики в българското училище
Всички тези компетентности, макар и не изрично декларирани, са заложени в държавните обра-

зователни изисквания и в учебните програми по математика в нашето училище. Това от своя стра-
на, предпоставя формирането на педагогически практики, които поставят получаването и оценя-
ването на математическите знания във функционална среда.

Така ли е в действителност? 
Обичайните практики в обучението и оценяването по математика у нас обаче, са свързани с не-

обходимостта само от математическо съдържание и отработване на умения за решаване на „чисто 
математически задачи“. 

Резултатите от проведените международни и национални оценявания в тази насока показват, 
че учениците не са достатъчно добре подготвени, за да се реализират в конкурента среда, да се спра-
вят с предизвикателствата на реалния живот.

Какво не достига? 
Простичко казано, липсват достатъчно емпиричен материал и специфични източници за обра-

ботка на информацията в час, за да бъде ученикът в реална, позната ситуация. Липсват достатъч-
но стимули и мотиви за употреба на математическото познание чрез ситуации и дейности, свърза-
ни с обяснение, преценка, комуникация, критично отношение.

От тази гледна точка, е належащо да направим нов актуален прочит на целите на обучението и на 
математическото познание в училищното обучение и едновременно с това да преориентираме начи-
на, по който учим и оценяваме учениците.

В първите два примери ще илюстрираме някои възможности как традиционните практики за 
обучение и оценяване могат да се интерпретират в духа на съвременните разбирания за математи-
чески грамотен човек. Анализът и коментарите са изготвени съвместно с учители, участвали в обу-
чението.

Първи пример. В 6. клас всички знаем, че изучаването на рационалните числа затруднява и обър-
ква много ученици. Ето как предлага да стане по-разбираемо и достъпно правилото за събиране на ра-
ционални числа Джон Мейтън (канадски учител и педагог) в интервю пред „New York Times“ – „Вмес-New York Times“ – „Вмес-“ – „Вмес-
то „Колко е (– 7 + 5)?“ можем да попитаме така: 
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„Представи си, че играеш за пари. Загубил си седем долара, а си спечелил пет. Не ми казвай число. Кажи 
ми само дали денят е бил добър за теб или не?“.

Коментар. Същественото в случая е не толкова прибягването до опора и ситуация, познати на 
ученика, а извеждането на преден план нагласите му да търси отговор на поставен въпрос. 

Какво постигнахме?
– Зададохме положителен (подкрепящ) въпрос.
– Изменихме конструкта относно познавателния процес, без да променяме учебното съдържание.
– От научен контекст преминахме към личен – поставихме ученика в ролята на режисьор на си-

туацията.
– Създадохме възможност за алтернативни отговори – личната оценка за деня е отправна точка 

на учителя за получаване на информация относно конкретното математическо познание.
Втори пример. Изучаването на дробите започва в 5. клас. Доброто осмисляне на правилата за 

действия и сравняване на дробни числа гарантира успешно усвояване на уменията за намиране на 
част (процент) от число. Това по-нататък подпомага намирането на вероятности и обработката 
на данни. Традиционно остава неубедителното представяне на нашите ученици в различни оценява-
ния и изследвания по задачи, изискващи тези компетентности. Този пример е конструиран върху из-
точник на задача в изследването ТIMSS’2008 г.

Дадени са две кутии – 
в малката кутия А има 36 топки, 
а в голяма кутия В – 48.

Въпрос 1. Половината от топките във всяка кутия са бели, а другите са зелени. Коя кутия ще из-
береш, ако искаш да имаш повече бели топки?

Въпрос 2. В кутия А топките са номерирани от 1 до 35. В кутия В топките са номерирани от 1 
до 49. Можете да изтеглите топка от коя да е кутия без да гледате. Коя от кутиите Ви дава по-го-
лям шанс да изтеглите топка с номер 20?

Обясни избора си.
Коментар. Играта на думи с малка и голяма кутия свързва непосредствено представата за дроб-

ни числа с ежедневна дейност на ученика за избор. Необходимите знания на ученика (част от число, 
сравняване на обикновени дроби, преброяване на възможности) са скрити – основна цел е да се проя-
ви математическо мислене. Очевидно е, че в описаната ситуация могат да се формулират въпроси, 
свързани с друго математическо съдържание.

Какво постигнахме?
– Отново зададохме положителен въпрос – намалихме напрежението у ученика, че не може да се 

справи с тази задача (да намери и сравни части от две числа).
– Изменихме конструкта относно измерваното математическо съдържание – изборът е напра-

вен по-скоро чрез практически алгоритъм, а не на базата на заучено правило.
– От научен контекст (Напр. „Сравнете числата …“) преминахме към личен и/или обществен 

контекст.
– Създадохме възможност за разговор върху математически понятия чрез ежедневната им употреба.
Следващите две задачи (Вятърна мелница и Сглобяване на триъгълник) са от проведената от 

ЦКОКУО през март 2011 година апробация по математика в 7. клас. Това са задачи за функционално 
четене, т е. за разчитане, свързване и интерпретация на данни, откриване и записване на зависимо-
сти, изследване и формулиране и са съотносими към задачите от международното изследване PISA 
по съдържание, контекст (ситуация), структура и цел на изследване. Основните съдържателни об-
ласти са: числа и действия с тях; закономерности и функционални връзки; двумерни и тримерни фи-
гури и работа с данни.

Трети пример. Ще разгледаме резултатите по три от задачите с общ източник – текст и чер-
теж. Използването на този формат на структуриране на условие на задачи е по-подходящ, тъй ка-
то изисква по-малко време за четене и осмисляне на условието. Използваните характеристики на за-
дачите са в съответствие с наложената у нас практика и терминология.

36 топки 48 топки 

А В 
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ВЯТЪРНА МЕЛНИЦА
В миналото, хората използвали силата на вятъра чрез вятърни мелници, с които мелели зърно, 

получавали брашно и олио, изпомпвали вода. Днес вятърните мелници са по-скоро туристическа ат-
ракция. 

Една от най-известните мелници в България се намира в Несебър. Тя има 12 дървени перки с общ 
център, разположени на равни разстояния една от друга, което я прави уникална. Чертежът пред-
ставя как са разположени нейните перки.

Въпрос 1. Колко градуса сключват две съседни перки на мелницата в Несебър?
Отговор. ................°

Съдържателен елемент. Ъгли
Познавателно равнище. Знание
Измервана математическа компетентност. Представяне и анализ на ситуация
Дейност. Намира мярка на ъгъл чрез деление (При решаването на задачата няма ограничение за из-

ползване на ъгломер при определяне мярката на търсения ъгъл.)
Контекст. Образователен и професионален
Оценяване: правилен отговор – 1 точка, друг отговор или непосочен отговор – 0 точки
Резултати. Задачата е решавана от 242 (91%) ученици от извадката, работили по тази група за-

дачи. Има трудност 47% и дискриминативна сила 0,30. Данните показват, че тя е била трудна най-
вече за учениците със слаби резултати.

Коментар. Почти половината от учениците могат да анализират данни от двата източника и 
да приложат известни факти в непозната ситуация.

Въпрос 2. Дължината на една перка е 4 m. Колко метра изминава върхът на една перка (например 
точката А) за един оборот? Представете отговора с цяло число.

Тук използвайте приближението π = 3,14.
Отговор. ................... m

Съдържателен елемент. Дължина на окръжност
Познавателно равнище. Приложение
Измервана математическа компетентност: Математическо мислене и разсъждаване
Дейност. Намира дължина на окръжност и оценява получен резултат при зададено условие. 
Контекст. Образователен и професионален
Оценяване. правилен отговор – 2 точки, правилно намерена дължина на окръжност, но неправилно 

определено цяло число – 1 точка; друг отговор или непосочен отговор – 0 точки
Резултати. Задачата е решавана от 204 (76%) ученици от извадката, работили по тази група за-

дачи. Резултатите на тези ученици са: 54% получили 2 точки, 16% получили 1 точка и само 6% по-
лучили 0 точки. 

Коментар. Тревожен тук е фактът, че ¼ от учениците не са работили по тази задача, която из-
исква прилагане на формула, изучавана в 6. клас. Отговорите на всички ученици, получили 0 точки, са 
два типа – използвана формула за лице на кръг или не различава понятията радиус и диаметър. Зада-
чата е много подходяща за формат със свободен отговор. 

Въпрос 3. Върховете на перките са означени с букви. Като използвате само тези букви, запишете 
в дясната колона на таблицата фигура, която отговаря на условието вляво.
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Условие Фигура

Триъгълник, еднакъв на ΔAEG, е:

Равностранен триъгълник с връх в точката L е:

Симетралата на отсечката DF е:

Правоъгълeн триъгълник с ъгъл при върха Н, равен на 30°, е:

Съдържателен елемент. Елементи на триъгълник. Видове триъгълници. 
Познавателно равнище. Анализ и синтез.
Измервана математическа компетентност. Математическа комуникация.
Дейност. Правене на заключения от дадена информация чрез избор и комбиниране на резултати за 

получаване на нови резултати.
Контекст. Научен.
Оценяване. За четири правилни отговора – 4 точки; три правилни отговора – 3 точки; два пра-

вилни отговора – 2 точки; един правилен отговор – 1 една точка, нито един правилен отговор или 
непосочен отговори в цялата таблица – 0 точки.

Резултати. Задачата е решавана от 239 от 267 ученици в тази извадка (11% не са работили по нея) – 
тази валидност е близка до оптималния процент нерешавали. Има среден резултат 1,85 точки, като 
19% от учениците имат 1 точка, 18% – 2 точки, 18% имат 3 точки и 13% – 4 точки. Трудността и е 
0,46 и е с много добра дискриминативна сила 0,62 – това я определя като по-скоро средна по трудност 
задача, която много добре разпределя групите на учениците с високи и ниски резултати.

Коментар. Задачата е самостоятелна единица към трикомпонентната задача с общо условие. Тя 
измерва независимо 4 взаимно свързани съдържателни елемента, като се използва само една база от 
данни – конструкция, която при задачите от затворен тип, е прието да се представя с четири от-
делни задачи. Ученикът сам избира от различните варианти за правилен отговор и използвайки ма-
тематическата символика сам записва отговора – в този смисъл основният измерван конструкт е 
умението да се ориентира в практическа геометрична конструкция и да запише изводите си като 
използва точен математически език. Многостъпковото оценяване дава възможност за равномерно 
разпределение на получените резултати и диагностика на грешките чрез двойно кодиране.

Четвърти пример. Прилагането на неравенството на триъгълника (условията за съществува-
не на триъгълник) е задача, традиционно трудна за учениците. Тази задача е представена на учени-
ците преди те да са изучавали системно неравенства и техните приложения в геометрията. Удач-
ната формулировка е една опитна постановка, в която ученикът може сам да достигне до необходи-
мите изводи. 

СГЛОБЯВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК
Павлин има шест пръчици с дължини: 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm и 12 cm. Ако от тях избере пръ-

чиците с дължини 8 cm, 10 cm и 12 cm той може да построи триъгълник.  
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Напишете ОЩЕ три различни възможности за избор на пръчици, с които Павлин може да по-
строи триъгълник.

Отговор.  ……. cm, ……. cm и ……. cm 
  ……. cm, ……. cm и ……. cm 
  ……. cm, ……. cm и ……. cm 

Съдържателен елемент. Неравенство между страните в триъгълника.
Познавателно равнище. Приложение.
Измервана математическа компетентност: Моделиране.
Дейност. Правене на изводи чрез съпоставяне на данни.
Контекст. Индивидуален.
Оценяване. За три правилни отговора – 3 точки; два правилни отговора – 2 точки; един правилен 

отговор – 1 и три неправилни или три непосочени отговора – 0 точки.
Резултати. Задачата е решавана от 89% от учениците в съответната извадка (233 от 246 уче-

ници) – тази валидност е близка до оптималния процент. Има среден резултат 1,48 точки, като 
процентно ненулевите резултати се разпределят така: 20% с 1 точка; 43% с 2 точки и 9% с пъ-
лен брой точки. Процентът 0,49 я определя като средна по трудност; има добра дискриминатив-
на сила – 0,34.

Коментар. Задачата измерва умението на ученика да се ориентира в данни и да направи подходящ 
избор. Без да се променя същността и конструкта на задачата, тя може да се формулира като зада-
ча с избираем отговор със следния въпрос: „… Колко още възможности за избор на пръчици има Пав-
лин, за да може да построи триъгълник?“ и възможни алтернативи: 2, 3, 5, 6. Тази формулировка оба-
че, прави задачата по-трудна и по-трудоемка като време – така се изисква да се намерят всички въз-
можности и не се отчита факта, че ученикът може да знае неравенството на триъгълника и реално 
да може да подбере три необходими дължини (реално практическо задание). И модата и медианата в 
резултатите по задачата са 2 точки – резултат съпоставим с този от житейска ситуация.

3. Описание на резултати от проведени оценяване и анкетиране
В периода от 03.2011 до 05.2012 г. са изследвани и анализирани постиженията на 1489 ученици до 

7. клас върху тестов материал с проблемно-ориентирани задачи.
Ето обобщените данни по някои от измерваните математически компетентности:
 y Относно математическото мислене и разсъждаване – 

 y около 60% умеят да разпознават вида отговори;
 y типично е неразбирането на въпроси, изискващи съпоставяне на данни.

 y Относно умение за аргументиране – 
 y само около 25% умеят да приведат верни и пълни математически изчисления в подкрепа 

на даден извод;
 y още 20% демонстрират умения за излагане на аргументи, но допускат фактически или 

изчислителни грешки.
 y Относно математическата комуникация –

 y неубедителни резултати относно умения за перефраза на факти и коментар на твърдения;
 y само 20% показват умения да направят избор на подходящо решение и оптималност при 

избора на крайния резултат.
 y Относно представянето и анализа на ситуация –

 y значителна част (над 40%) умеят да разграничат различните видове представяния;
 y под 10% се справят с необходимостта от обясняване на целите и различията на тези 

представяния.
 y Относно използването на математически език и формули –

 y над 70% успяват да представят резултат, използвайки точни математически символи;
 y само половината от учениците разпознават необходимата им формула за обработка на 

данните.
 y Относно използването на подходящи инструменти и технологии –

 y почти инцидентно използване на чертожни инструменти, даже и в ситуации, където е 
указано да се използват;

 y неумения за използване на калкулатори и знания при работа с числа със зададена точност.
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Доколкото подобно изследване при учениците в тези класове е епизодично, то извеждането на 
окончателни заключения по представянето на учениците върху такъв тип задачи трябва да е пред-
пазливо. Получените резултати са по-скоро отправна точка и насока за ново целеполагане в педагоги-
ческите практики и при изготвяне на модели за изследване на компетентностите на учениците у нас. 

При оценяването в училище не е наложена практика да се изследва и отношението на оценявани-
те към конструкта, който се оценява. Предложената анкета на учениците няма претенции да пра-
ви пълен разрез на състоянието на обучението по математика, а по-скоро да даде информация за от-
ношението на изследваната група към математиката.

Ето процентното разпределение отговорите на учениците на въпросите:
Какво е за мен математиката? Защо изучавам математика?
Учениците трябваше да изложат отговора си в свободна форма в рамките на 4-5 изречения. При 

обработката на резултатите отговорите са обобщени по ключови словосъчетания. Поради това 
сборът на процентите е по-голям от 100.

Такава е програмата/такива са изискванията – 14% 
Голяма част от нещата не са ми ясно, но с останалото се справям – 54% 
Всички казват, че ще ми трябва по-нататък – 74% 
За да продължа образованието си/да премина в следващия клас – 22%
Харесва ми/обичам да решавам задачи – 31%
Не знам – 16% 
Най-често използваните от тях определения при заданието да допишат изречението „Матема-

тиката за мен е …“ са употреба, бариера, необходимост, познание, полза.

4. Вместо заключение
Авторите на доклада си дават сметка, че повдигнатите въпроси, коментираните резултати и 

направените изводи са само отправна точка за актуализиране и хармонизиране на обучението по ма-
тематика в съответствие с европейските критерии и добрите международни практики за оценя-
ване. Това не означава, че съществуващото досега – държавни образователни изисквания, учебни про-
грами, наличие на добри педагогически практики, прилагане на иновационни техники за преподаване и 
т.н. – трябва да се отрече и да започнем да градим отново. Считаме, че правилната посока е умело-
то и своевременно съчетаване на положителните традиции в нашето училище с динамично проме-
нящите се искания на обществото към продукта от математическото образование.
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ПРЕПОДАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И УЧЕБНО 
СЪДЪРЖАНИЕ В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ TALETE

TEACHING MATHS TROUGH INNOVATIVE LEARNING APPROACH AND CONTENTS IN 
THE FRAMEWORK OF THE TALETE PROJECT
Mariya Zheleva1, Gergana Nikolova2, Yovka Nikolova2, Violeta Todorova2 
1Burgas Free University
2High School of Natural Sciences and Mathematics, Burgas 

Abstract: TALETE project (www.taleteproject.eu) aims at investigating different ways of the mathematics 
representations, in the topics, already, defined in the PISA, IEA TIMSS and National surveys concerning the maths 
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skills of 15 years-old students. The worldwide surveys report that EU students often lack mathematical competence 
and key basic competences in science and technology. The learning of the mathematics literacy enables students to 
contribute effectively in actual society, improving their employment prospects. In this context, the project intends 
to develop with the teachers more attractive and fun pedagogical tools (serious game and machinima) for the 
maths literacy delivered in two virtual environments: e-learning platform and 3D world.

Keywords: TIMSS, PISA, Mathematisation, Mathematics Literacy, Virtual Environment, e-Learning, v-Learning.

Увод
Националният мониторинг на образованието предоставя резултати и информация за напредъ-

ка в образованието в една страна, но в същото време често някои страни чувстват необходимостта 
от база за сравнение в международен аспект, което има за цел по-доброто тълкуване на националните 
им образователни тенденции и развитие. През последните десетилетия интересът към иновациите 
в обучението по математика и участието в международен сравнителен мониторинг на образование-
то се е увеличил значително, което се вижда от все по-нарастващия брой страни, които участват в 
международни програми каквито са TIMSS [1] и PISA [2] за сравнителни оценки на образованието пред-
лагано от тях. Последните резултати от международен мониторинг на образованието показват, че 
учениците в Европа не притежават необходимата математическа грамотност и познания по приро-
до-математическите науки и технологии. Една от основните причини голяма част от учениците да 
приемат математиката като нещо чуждо, трудно и скучно се дължи на факта, че обучението по то-
зи учебен предмет се фокусира главно върху представянето на учебното съдържание чрез абстракции 
и формулировки, които затрудняват учащите се и остават неразбираеми за тях. 

TALETE /Teaching maths trough innovative learning approach and contents/ „Преподаване на математика 
чрез иновативно съдържание и подходи за учене“ [3] е двугодишен международен проект по секторна 
програма Коменски – Програмата „Учене през целия живот“. Целта на проекта е да се усъвършенстват 
методите на преподаване на математическите дисциплини, по-специално Геометрия, чрез иноватив-
ни инструменти и методологии. Учители от средните училища на страните-партньори да бъдат 
обучени да ползват изградената в рамките на проекта интерактивна педагогическа среда, базирана на 
преподаване в триизмерни виртуални светове. Това ще повиши квалификацията на учителите и ще 
им даде възможност да прилагат иновативни педагогически подходи, съобразени с националните учеб-
ни програми по математика, с цел повишаване на качеството на преподаване като то бъде по-гъвкаво, 
по-забавно за учениците и мотивиращо ги да развиват умения, полезни за бъдещата им професионална 
реализация. От друга страна, наличието на атрактивни среди и инструменти за обучение по матема-
тика ще повищи интересът на учениците към тази учебна дисциплина и ще подпомогне за по-доброто 
разбиране и прилагане на математическите знания и компетенции в реалния живот.

Целева група
 y Учители по Mатематика от средните училища – ще разработят и тестват иновативни ди-

дактически инструменти, имащи за цел повишаването на интереса и мотивацията на учени-
ците за придобиване на математически умения;

 y Ученици на възраст 14-15 години – заедно със своите учители ще тестват и оценяват атрак-
тивността и ефективността на новите дидактически инструменти, и ще могат да придо-
бият умения и компетенции, необходими за бъдещата им професионална реализация и развитие 
като например умения за комуникиране, за това как да учат по-ефективно, социални и компю-
търни умения.

Партньори по проекта са:
 y Университет „Guglielmo Marconi“ – Италия – координираща институция;
 y Бургаски свободен университет – България;
 y Университет на Тесали – Гърция;
 y Областна дирекция по образование Кадикьой – Турция;
 y Институт за професионално обучение, Лацио – Италия;
 y Rezzable Productions Ltd – Великобритания – технологичен партньор по проекта.

Методология и технология
Методологията, разработена по проекта се базира на основните предписания на международния 

стандарт за оценка на знанията и уменията на учениците PISA. В рамките на проекта е сформиран 
изследователски екип, в който са включени и учители от средните училища на страните партньо-
ри. Основна задача на изследователите бе анализиране на националните учебните програми по Мате-
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матика, по-специално Геометрия, избор на единни критерии за разработка на подходящи за реализа-
ция в 3D среда задачи в развитие за оценка на математическите способности на учениците от въз-
растова група 14-15 години съгласно стандарта PISA. 

Защо PISA? 
PISA поставя акцент върху математическата грамотност и „подготовката за реалния живот“. 

Отправната точка при тестването на учениците се базира на следното определение за математи-
ческа грамотност:

„Математическа грамотност е индивидуалната способност да се определи и разбере ролята, коя-
то математиката играе в света, да се правят добре обосновани преценки и да се използва и ангажира 
математиката по начин, който отговаря на нуждите на този индивид, бидейки един конструкти-
вен, заинтересован и мислещ човек“.

Това определение обхваща както математическо мислене, така и умението за използване на ма-
тематически понятия, процеси, факти и инструменти за описание, обяснение и изказване на хипо-
тези за процеси и явления. С други думи, чрез математиката PISA оценява уменията на учениците 
да формулират, използват и тълкуват математически задачи в различни ситуации. Дефиницията се 
основава на следните подходи:

Математизация [4] състои се в преминаването от ежедневното към математическото – създа-
ване на математически описания на контекста на реалния свят. Контекстуализация заключава се в 
преминаването от математическото към ежедневното – описване на математическото съдържа-
ние посредством езика на ежедневието. 

Каква е ролята на тези подходи при планирането на един урок по математика? Могат ли матема-
тическите идеи да бъдат вградени в контекста на ежедневието? Математизирането на същност-
та може ли да бъде обогатено с широк спектър от различни математически практики, т.е. препода-
ването да се осъществява чрез активен, творчески процес? 

Понастоящем в учебниците по математика се срещат предимно „абстрактни“ задачи, но ако 
учителите използват подходите за контекстуализация и математизация, те могат да превърнат 
решаването на тези скучни за учащите се задачи в занимателен и атрактивен процес на търсене и 
намиране на отговори и решения на реални казуси и проблеми.

От особена важност е педагогическият контекст да бъде ясно изразен, за да може учениците да 
разберат целта и смисъла на предмета Математика. В основата стои принципа, че образованието не 
се заключава само в научаването на определен набор от правила и формули, а в използването им в оп-
ределен контекст, който обхваща ситуации, които допадат на децата и които те могат да разпоз-
наят на теория. Фигурата по-долу показва елементите на математическа грамотност според PISA 
и етапите на процеса на изграждане на математическа грамотност у учениците.

Фигура 1 Процесът на математизация съгласно стандартът PISA

Образователният модел на проекта TALETE започва от концепцията за математизиране, кой-
то описва контекста на реалния свят, изразен математически. Математизирането използва еже-
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дневния контекст, изразен чрез езика на математиката, и концепции за решаване на реални пробле-
ми, при което математиката се превръща в средство за тази цел. Контекстуализирането е процес, 
при който математически идеи биват вградени в контекста на ежедневието. Контекста подпома-
га усвояването на математическите идеи. Използвайки концепцията за математизирането, екипи-
те от страните, участващи в проекта, разработиха и представиха над 16 сценария, които да спо-
магат за развитието на математическото мислене на учениците и за тестване и оценяване на зна-
нията им по геометрия. От тези сценарии, отчитайки спецификите на националните учебни про-
грами, бяха избрани четири сценария, които да се реализират на национално ниво (по един сценарий за 
всяка страна) и други четири сценария, които да могат да се ползват на интернационално ниво. На 
базата на селектираните сценарии изследователският екип специфицира в детайли дидактическите 
изискванията по отношение на разработката на образователната виртуална среда – представяне 
на съдържанието, процедура за реализация на сценария, образователни цели, схема за оценяване и т.н. 

Основните резултати по проекта
В рамките на проекта бе разработена хибридна образователна среда, включваща платформа за 

електронно обучение и виртуален свят, където учителите по математика да бъдат подготвени 
теоретически и практически да прилагат при работата със своите ученици новата методология и 
да използват 3D педагогическите инструменти, създадени в рамките на проекта. Основни резулта-
ти, реализирани от проекта са:

 y електронна платформа за учене (Виж фигура 2), разработена на базата на софтуерната плат-
форма с отворен код Claroline [5]. В платформата ще се провеждат електронни курсове (с мно-
гоезикова поддръжка) за теоретична подготовка на учителите;

Достъп до платформата имат само учителите, които са регистрирани като участници в тес-
товата група по проекта. 

Фигура 2 Платформа за е-обучение TALETE http://project.unimarconi.it/talete_lms/ 

 y 3D виртуален свят (Виж фигура 3), разработен на базата на софтуерната платформа за създа-
ване на сериозни игри и виртуални светове Unity, за учителите и учениците от средните учи-
лища. Средата представя конкретните математически сценарии посредством зона за фор-
мулировка на реален проблем, който се свежда до решаване на математическа задача; интерак-
тивна зона, където ученикът може да изследва хипотези и предположения, управлявайки обек-
тите в сцената, в опит за намиране на решението; зона за избор на алтернатива на верен от-
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говор и зона, където ученикът получава обратна връзка за работата си под формата на комен-
тар и/или оценка.

Иновативността на проекта се заключава именно в модалността на разпространение (елек-
тронна платформа за учене и 3D среда), както и в предоставените педагогически средства, осигуря-
ващи поддръжка на обучение чрез практика и обучение чрез изследване. Всичко това има за цел да под-
помогне общата педагогика, базирана на дедуктивния подход в преподаването. Проектът има за цел 
да създаде баланс между методологията и технологията. За да се постигне желаният ефект от тех-
нологията, учителите ще трябва да могат да интегрират три компонента – умение за работа с нея, 
налични ресурси за учене и добро познаване на образователните цели, които трябва да се постигнат. 

Фигура 3 Екран от прототип на виртуалната среда TALETE http://rezzable.com/
FoolishDesigns/Talete/WebPlayer.html 

Етапи 
В началото на проекта, на етапа на проучване и експериментиране, 8-10 преподаватели от всяка 

една страна-участник ще преминат през електронен курс на обучение. След завършване на електрон-
ния курс учителите ще тестват 3D средата, за да могат да се запознаят по-отблизо с технология-
та и разработените от проекта педагогически инструменти. 

На следващият етап вече обучените учители ще тестват средата при работата със своите 
ученици.

Ефект и резултати
 y За учениците – повишаване на математическата грамотност на учениците по Геометрия, 

развитие на общата им научно-техническата култура и засилване на интересът им към науч-
ни изследвания и експерименти;

 y За учителите – осигуряване на иновативно учебно съдържание, строго свързано с национал-
ната училищна програма по математика, с цел подобряване на качеството на преподаването.

Литература:
1. TALETE: www.taleteproject.eu 
2. TIMSS /Trends in International Mathematics and Science Study/: http://nces.ed.gov/timss/ 
3. PISA /Program for International Student Assessment http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,e

n_32252351_32236130_1_1_1_1_1,00.html 
4. Nelissen J., Tomic W., Learning and thought process in realistic mathematics instruction, in Curriculum and 

teaching, Том 8, No 1, 1993 подготвено за печат от James Nicholas Publishers.
5. Open Source LMS Claroline: http://www.claroline.net/
6. Unity: http://unity3d.com/ 



261

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

доц. д-р Пенка Рангелова1, Диана Руменова Стефанова2

1ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
2ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Асеновград

НЯКОИ ИДЕИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ЕЗИК ПРИ УСЛОВИЯ НА 
БИЛИНГВИЗЪМ

SOME IDEAS FOR FORMATION OF MATHEMATICAL LANGUAGE IN TERMS OF BILINGUALISM 
Penka Rangelova1, Diana Rumenova Stefanova2

1Plovdiv University
2Nikola Vaptsarov Secondary School, Asenovgrad

Abstract: In this article we will emphasize the acquisition of some of the competences of pupils for whom the 
Bulgarian language is not native. This important goal in teaching these students is to learn to speak the native 
language, to acquire mathematical competence and learning skills. Our experience and practice show that the 
subject mathematics contributes to the formation of the communication skills of the language as part of the culture 
of man.

В този век на динамични промени от човека се изисква да притежава „богат спектър“ от компе-
тентности. Тези компетентности трябва да имат широка приложимост, за да може човек бързо да 
се приспособи към променящата се действителност.

Въз основа на издадени документи в Европейския съюз и съответно у нас са формулирани следни-
те ключови компетентности:

 y общуване на роден език;
 y общуване на чужд език;
 y математически компетентности и основни компетентности в природните науки и техно-

логии;
 y дигитални компетентности (ИКТ);
 y умение за учене;
 y обществени и граждански компетентности;
 y инициативност и предприемчивост;
 y културна осъзнатост и творчество.

Освен това теми като критично мислене, творчество, решаване на проблеми и др. са общи за 
всичките осем компетентности [10].

В публикувания документ са дефинирани и определени необходимите знания и умения за всяка 
компетенция. Безспорно е, че главна роля в придобиването на тези компетентности има училище-
то. Тези теми могат успешно да се реализират в обучението по математика в средното училище.

В настоящата статия ще поставим акцента на придобиване на някои от компетентностите от 
ученици, за които българския език не е майчин. За това важна цел в обучението на тези ученици е да се 
научат да общуват на роден език, да придобият математически компетентности и умения за учене.

Нашият опит и практика показват, че и учебния предмет математика допринася за формиране-
то на умения за общуване на роден език като част от общата култура на човека [2] .

Проблем на учениците от ромски произход е запомнянето, което е свързано с паметта. Много 
автори са изследвали психологията на паметта. Такива автори в края на 1920г. са П. П. Блонски, Л. С. 
Виготски, С. Л. Рубинщайн. В работите на П. И. Зинченко (1930 – 1940) се описват изследвания на па-
метта – не само резултата запомняне, но и самата дейност запомняне, нейния вътрешен строеж. В 
по-късните периоди разглеждат психологията на паметта с изучаването на други психически проце-
си или различни дейности. Не трябва да отминаваме и такива изследвания като памет и мотивация, 
влиянието на различни социални условия, а също изследване продуктивността на паметта в зависи-
мост от вида и характера на дейността.

Затова в своята работа сме се стремили да се съобразяваме с индивидуалните своеобразия на про-
цеса на запомняне, съхранение и възпроизвеждане у учениците т.е. техните мнемически способности.

Целта ни е била:
 y увеличаване скоростта на запомняне и възпроизвеждане;
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 y увеличаване обема на запомняне и възпроизвеждане;
 y повишаване точността на запомняне и възпроизвеждане;
 y увеличаване трайността на запомнянето и съхранението;
 y увеличаване вероятността на правилното запомняне и възпроизвеждане.

Имайки предвид всичко това, ние поставихме акцента на математическия език и разбирането 
му като едно от условията за развитие на мнемическите им способности, а също върху организация-
та и съдържанието на процеса на обучение, свързвайки го с бита, ежедневието и практиката на уче-
щите се. 

Във всяко обучение основна роля играят езиковите средства: думите, изреченията и т.н., т.е. 
словото. Чрез тях именно се представят знанията. Така че можем да кажем, че фактически обучени-
ето се свежда до обяснение значението на думите, изреченията, целите текстове. Затова успехът и 
ефективността на обучението зависи от факта доколко преподавателят осигурява разбираемост 
на обясненията си. Това е от съществено значение за деца от ромски произход. За целта е важна ра-
ботата над думите при изучаване на теоретичния материал.

С въвеждането на математическите понятия в обучението по математика се появява нова тер-
минология и символика, която обогатява лексиката на математическия език на ученика, способства 
за съзнателното овладяване на изучавания предмет математика, а от там се обогатява и лексиката 
на родния език. Затова работата по разясняване произхода на математическите термини придоби-
ва особено важно значение в училище.

Етимологичният анализ в широк смисъл това е определение за произхода на думата. Разкривай-
ки етимологията на думата, е необходимо да се изясни какви фонетични и семантически изменения 
е претърпяла думата за своето съществуване. Работата над думата – термина, това е методиче-
ски прийом за установяване връзката между думата, символа, понятието, описание и определение-
то му. Знанията в тази връзка способстват за по-съзнателно усвояване на езиковите форми на по-
нятията – термини. Важно е да се има в предвид, че работата по формиране на понятие трябва да е 
съпроводена едновременно с работата над думата-термин, приета за означаване на това понятие. 
На учениците трябва да стане ясно, че използваните термини могат да бъдат заимствани от други 
езици или създадени от думи на родния език.

При работата над формирането на математически понятия е необходимо да се отчита връзка-
та между житейското разбиране на термина и неговото научно тълкуване. На учениците се изясня-
ва, че ако общоупотребяваната дума придобива особено значение, дава Ӝ се математически термин.

Например: На общоупотребяваната дума колело се дава специален термин – окръжност; на спи-
ца – радиус, на тръба – цилиндър, на животински дроб – дроби, на кибритена кутия – паралелепипед и 
т.н. На учениците трябва да се наблегне и обясни, че дадената тук дума се употребява не в обикно-
вения и смисъл, а в специален – с название определено за математическо понятие. Ще отбележим, че 
основни недостатъци в усвояване на математическия език се свеждат до следните факти:

1. Слабо владеене от учещите се смисловото съдържание на математическия термин, символи и 
т.н. Това от своя страна води до механично заучаване на термина, а не съзнателно разбиране на 
изучавания материал.

2. Неразбиране от учещите се връзката между термини, символи и съответното понятие, кое-
то води до формализъм в математическите знания, както твърди А. Я. Хинчин [7]. 

За избягване на тези недостатъци при изучаване темата „Окръжност. Дължина на окръжност“ 
обърнахме внимание на учещите се, че думата радиус е от латински произход – лъч, спица на колело, 
[6] а математическото определение е отсечка съединяваща центъра на окръжност с всяка нейна точ-] а математическото определение е отсечка съединяваща центъра на окръжност с всяка нейна точ- а математическото определение е отсечка съединяваща центъра на окръжност с всяка нейна точ-а математическото определение е отсечка съединяваща центъра на окръжност с всяка нейна точ-
ка. Обяснява им се, че в древна Гърция вместо термина радиус се използва „права през центъра“ (Ев-„права през центъра“ (Ев-(Ев-Ев-
клид и др.), а също и полудиаметър (Фибоначи, Тарталия и др.).

Думата радиус за пръв път се среща в работите на френския учен (Рамуса, в 1569 г.), а после при 
Виет и става общоприета в края на XVIII в.

Обръща се внимание и на другото понятие: дължина на окръжност. В обучението им дотук за 
изучените фигури се е говорило само за периметър. Думата perimetros е образувана от гръцките ду-
ми peri – около, metrio – измервам. Тази дума се среща у Архимед, Херон и Пап. Изяснява се, че тя може 
да се замени и с другата дума – обиколка, а тук при окръжността ще използваме термина „дължина на 
окръжност“. Изяснява се в резултат на практическа работа [8], че тази дължина зависи от числото 
3,1415.., на което число се поставя специален знак π и се чете „пи“. За това число историята на поя-
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вата му показва използването на различни означения за него, но означението π се среща за пръв път 
у английския математик Джонс през 1706 г., но то влиза завинаги в математиката благодарение на 
Ойлер, който постоянно го използва от 1736 г. Тъй като предизвика интерес у учениците това чис-
ло, изяснено им бе, че първите опити за пресмятането на π са от IV в. преди н.е. В библията се споме-IV в. преди н.е. В библията се споме- в. преди н.е. В библията се споме-
нава, че отношението на дължината на окръжността към диаметъра и е равно на три. Холандският 
математик Лудолф Ван-Цойлен пресмята π с 34 десетични знака и затова понякога това число се на-
рича „Лудолфово“. С времето различни учени откриват например повече от 500 знака. Използвайки 
етимологията на думите и историята за появата им, предизвиква интереса на учениците към раз-, предизвиква интереса на учениците към раз- предизвиква интереса на учениците към раз-
глежданото учебно съдържание и ги подтиква към желание за осмисляне и разбиране съдържанието на 
изучаваното понятие.

Начинът, по който ще се запознават с понятията учениците, зависи от учителя дали информа-
цията ще бъде разбрана. В изложението си е желателно учителят да не натрапва готови сведения, 
факти и т.н. За целта е необходимо да се използват различни методи на познание, чрез които ще се 
даде информацията. Важно е учениците да разбират съдържанието на изучаваното понятие. Ще от-
бележим, че разбирането е процес на извличане смисъла и проникване в семантиката на изучаваната 
информация. Разбирането е компонент на мисленето като обобщено опосредствано отражение на 
съществени свойства, връзки, отношения.

В научната литература осмислянето, разбирането на учебното съдържание се посочва като пър-
вото ниво на развитие на мисленето на учениците. Предложените от нас начини допринасят за ус-
вояване на учебния материал, провокират интереса на учещите се. Показвайки значението на изу-
чаваната тема както в научната така и в практическа дейност на човека, допринася също за прово-, допринася също за прово-допринася също за прово-
киране на интереса. За целта не е необходимо да се отделя много учебно време, с което ще се отвлече 
вниманието на учещите се от същността на темата.

Ще отбележим, че интереса се явява важен подбудител към учене, влияе на характера на дейността 
и на резултата от дейността. Голяма част от учениците роми се отличават с пасивност, те рядко се 
обръщат към учителя с въпроси, не изпълняват домашните работи, не желаят да вдигат ръка и имат 
ниско ниво от знания и умения. Познавателният интерес възбужда интелектуалните процеси, акти-
визира мисленето, дава им „храна“ за търсене, предизвиква стремеж към разкриване същността на явле-
нията и т.н. Интелектуалното проявление в познавателния интерес има емоционални страни. Имен-
но тази характерна черта на познавателния интерес често излиза на преден план у ромите.

Пътя на познание у тях е труден. Неуспехите се дължат на липсата на волеви усилия, проява на 
несигурност, неумение да контролират своите учебни действия. Л. С. Вигодски счита, че ключа към 
всички проблеми на психическото развитие на подрастващите е проблема за интереса. При обучени-
ето на роми познавателният интерес се явява в качеството на средство за обучение и в ролята на 
мотив за учебна дейност. Ще посочим, че играта, занимателността, използването на жизнени ситу-
ации, различните видове нагледност и т.н., биха спомогнали за пораждането на интереса.

Така че споделеният опит е малка част от това, което използвахме в обучението по математи-
ка за отстраняване причините за неуспеваемост, а именно – ниското ниво на развитие на мислене-
то, пропуски в знанията и уменията, слабо развити навици за учебен труд, отсъствие на положи-
телно отношение към ученето, ниското ниво на възпитание, недисциплинираност и други. Затова и 
времето отделено в обучението на учениците за пораждане на интерес няма да бъде пропиляно, а ще 
спомогне за по-успешното им усвояване на знанията и уменията по математика. 

Важно значение за формирането на математически език, има придобиването от учещите се, на-
вика правилно да четат математически текст, формули и др. Изисквания при четенето на текст 
е точност, ясност, краткост и т.н. Важно е също, произношението и написването на сложни думи 
от учениците като паралелепипед, диагонал, център и др. При обучението по математика не е дос-
татъчно ученикът само да може да чете текст, съблюдавайки изискванията, а да може да съставя 
текст с термини на изучените понятия. Някои деца дават словесен изказ спонтанно, други очакват 
да бъдат подканени, подпомагани и насърчавани. Имайки предвид особеностите на обучаваните, то 
те трябва да се научат да изказват определенията на понятията както казва Д. Шопова [9] с обяс-[9] с обяс- с обяс-
нение. Достатъчно е учениците да разберат смисъла на понятията. Дефиниции, които всеки ученик 
да знае добре, трябва да се дават само на важни понятия и то в случай, че са достъпни, че са в съгла-
сие със съвременната математика. Най-важното е да не се иска учениците да учат на наизуст обяс-
ненията на понятията, които нито са дефиниции, нито работят като такива.
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Нашият опит и практика потвърждава изследването на Шаталов, че ученикът при обучението 
в училище в течение на един ден има възможност да говори около 2 минути [5]. Сега в обучението по-]. Сега в обучението по-. Сега в обучението по-
ложението не е по-различно и затова учителят е този, който търси пътища и средства за усъвър-
шенстване речта, писмена и говорима на ученика. Ние се придържаме към мнението, издигнато от 
някои психолози (Ж. Пиаже, Л. С. Вигодски, П. П. Блонский и др.), според които съществува така наре-
чената вътрешна реч (т.е. на ум) и външна реч (т. е. чрез езика). Затова в своята работа сме се стре-
мили към нейното комплексно развитие. За формирането и развитието на писмената и устна мате-
матическа реч на учениците има редица публикации в списание „Математика в школе“ [5]. Ще отбе-]. Ще отбе-. Ще отбе-
лежим, че в обучението ученикът трябва да разбира това, което прави и говори. Много математи-
чески термини се употребяват в различен смисъл. „Когато ученикът произнася набор от думи, сми-
сълът на които не му е ясен, по-добре е да не му казвате, че това е невярно, а да попитате, какво има 
в предвид.“ съветва акад. М. И. Башмаков [2]. 

Освен това трябва да се има в предвид широкото приложение на математическия език в други-
те учебни дисциплини. Ако учениците привикнат с правилната точна и кратка реч в урока по мате-
матика, то те неволно биха използвали тези си навици в уроците по другите учебни предмети, а съ-
що и в ежедневната реч.

Правилната реч е необходима във всички области на човешката дейност и както твърди А. Дис-
терверг „Образованието не се състои в количеството знания, а в пълното разбиране и изкусното 
прилагане на това, което знаеш“.
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Съвременното обучение по математика изисква преобразуване на ролята на учителя от човек, 
пренасящ готови знания в координатор, стимулиращ познавателната енергия и мисленето на 
учениците. Учителят трябва да анализира ученическите въпроси и отговори, да осигурява 
подходяща обратна връзка. При диалозите на преподавателя с ученика, поставените от учителя 
въпроси да са такива , че ученикът не само да възпроизведе наученото, а да успее да го предаде със 
свои думи, да му предаде свое тълкуване. Да може да реагира в ситуация с променени означения и 
чертежи. Да прилага знанията в задачи, сходни до разглежданата. Тогава знанията ще бъдат 
запомнени, разбрани и усвоени. Учителят да накара ученикът да сравнява, анализира, разсъждава, да 
усъвършенства своята мисловна дейност и математическа грамотност. 

В програмата по математика е отделено сравнително малко място на обучението по 
комбинаторика. В подготовката на учениците по тази тема има редица пропуски, които се 
проявяват при отчитане резултатите от различни изпити, конкурси и състезания. За осмисляне и 
разбиране на учебното съдържание по темата бе проведена серия от упражнения, чийто завършек е 
този открит обобщаващ урок. В настоящата работа споделяме своя опит за провеждане на този 
урок. Имайки предвид важността на знанията и уменията на учениците по комбинаторика в 
съвременния свят и приложението ѝ в алгебра, геометрия, теория на вероятностите, биология, 
химия, физика и др. в урока включихме система от задачи, чрез които се показва приложение на 
комбинаториката в различни области и се дава възможност за усвояването ѝ.  

Задачите от урока са обособени в групи в зависимост от приложимостта на комбинаториката 
в различни области.  

I група. Приложение на комбинаториката в практиката и живота 

Задача 1. Пред 5 етажна сграда доставили 6 контейнера с материали за довършителни работи.  

а) По колко начина могат да се разпределят контейнерите по етажите? 

б) Колко са възможните разпределения, ако на 5 етаж трябва да се достави един контейнер? 

в) По колко варианта могат да се разпределят материалите по етажите, така че на 5 етаж да има 
не по- малко от 2 контейнера? 

Решение:  

а) Всеки един от контейнерите може да бъде доставен на всеки един от петте етажа. Така за 

първия контейнер имаме 5 възможности, за втория – отново 5 и т.н.; общо 65.5.5.5.5.5 5  начина 
за разпределение. 

б) На петия етаж може да се достави всеки един от шестте контейнера, т.е. имаме 6 
възможности. След доставянето на един от тях, за останалите 5 контейнера остава да се 
доставят на останалите 4 етажа. За всеки от контейнерите има по 4 възможности, откъдето 

следва, че всички те са 54.4.4.4.4 4 . Комбинираме с шестте възможности за 5 етаж и отговора е 
56.4 начина. 

в) От условие а) знаем, че доставянето на материалите по етажите е  65 . От този брой 
трябва да извадим случаите, в които на петия етаж няма да се достави или ще се достави само един 
материал. Ако на 5 етаж не се доставя материал( контейнер), то на останалите четири етажа се 

доставят по 64.4.4.4.4.4 4 начина. Ако само един материал се достави на 5 етаж от б) подусловие 

знаем, че начините са 56.4 . Следователно на 5 етаж ще се доставят не по-малко от 2 контейнера по 
6 6 5 6 55 4 6.4 5 10.4     начина.  

Решената задача от живота провокира творческо мислене у учениците. Те с удоволствие 
съставиха задачи от темата. Ето условията на две от тях. 

 По-колко начина могат да се разпределят 7 ученици в 4 паралелки? Колко са възможностите, 
ако една от паралелките е запълнена и не може да приема нови ученици? 
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 На спирка „Стадиона” на градски автобус се качват 8 пътници. По колко начина могат да 
слязат тези пътници на следващите 10 спирки. Какъв е отговорът, ако на петата спирка слязат 
точно трима от тях. 

Тези задачи дават полезни знания на учениците за конкретни житейски проблеми. Децата 
изявиха желание да съставят още задачи и ги представиха в следващите часове. Това показва, че 
обучаемите не натрупват и не съхраняват факти от учебния материал, а получените знания 
реализират в конкретни ситуации. 

Задача 2. В турнир по шах участвали определен брой шахматисти. Всеки от тях изиграл по една 
партия с всеки от останалите. Намерете броя на шахматистите, ако изиграните партии са 45. 

Решение: Нека броя на шахматистите е n .  Понеже всеки от тях е изиграл по една партия с 

всеки от останалите, т.е. броят им е  2 ( 1)
2n

n nC 
 .  Така се получава уравнението 

2
1 2

( 1) 45 90 0 10, 9
2

n n n n n n
         . Понеже броят им е естествено число, то броят 

на шахматистите е 10. 

Задача 3. На събрание, в което участват 20 човека, между които две жени, се избират четирима за 
работа в изборна секция. По колко начина може да стане този избор, ако между избраните са и двете 
жени? 

Решение: Понеже двете жени ще участват в избраната четворка, то трябва да намерим 
осемнадесетте мъже по колко начина могат да се групират по двама, без значение подредбата им. 
Така достигаме до намиране на броя на комбинациите от 18 елемента от 2-ри клас,т.е. 

2
18

18.17 153
2

C   . 

Задача 4. По колко начина могат да се разпределят между трима преподаватели шест паралелки от 
един и същи клас, ако всеки от преподавателите трябва да поеме две от паралелките. 

Решение: Първият преподавател може да вземе две от паралелките от всичките 6 по 2
6C  

начина. След неговия избор, вторият преподавател може от останалите четири паралелки да поеме 

две от тях по 2
4C  начина. Тогава всичките избори на двамата са 2 2

6 4.C C  броя. Останалите два класа 

се поемат от третия преподавател. Следователно търсеното число избори остава 

2 2 2
6 4 2

6.5 4.3. . . .1 90
2 2

C C C   . 

Задача 5. В предметна лотария със 100 билета се разиграват 5 предмета. Първият клиент изтегля 
от урната 5 билета. По колко най-много начина може от изтеглените билети да има три печеливши и 
два непечеливши билета? 

Решение: Клиентът може да изтегли три печеливши билета от всичките 5 печеливши 

(предметите са пет) по 3
5C начина. Двата непечеливши билета ще изтегли от 100 5 95   

непечеливши билета по 2
95C . Следователно общото число начини, при които от изтеглените 5 

билета – два са непечеливши, а три – печеливши ще бъде 3 2
5 95.C C . 

II група. Приложение на комбинаториката в аритметиката 

Задача 6. Намерете всички естествени числа, които могат да се запишат с помощта на цифрите 
0,1, 2, 3, и 4, ако всяка от тях участва в записа на числото не повече от един път? 

Решение: Първи начин: Едноцифрените естествени числа са четири 1, 2, 3 и 4. Цифрата на 
десетиците на двуцифрените числа може да бъде избрана от цифрите 1, 2, 3 и 4, т.е. по 4 начина. За 
цифрата на единиците остават три измежду цифрите 1, 2, 3, 4 (една от тях вече е избрана) и 0, 
т.е. отново четири възможности или общо 4.4 = 16 възможности. 
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Цифрата на стотиците  в трицифрено число може да се избере по четири начина (всяка от 
цифрите 1, 2, 3, 4). При избора на цифра на стотиците за десетиците остават 4 избора (прибавя се 
и 0), а за единиците – 3 начина, или общо 4.4.3 = 48начина. По аналогия за избора на цифрите на 
четирицифрено число възможностите са 4.4.3.2. = 96, а на петцифрените числа 4.4.3.2.1. = 96. Тогава 
за всички числа възможните избори са 4 + 16 + 48 + 96 + 96 = 260. 

Втори начин: Ще използваме формулите за пресмятане на броя на вариациите от n  елемента 
от k ти  клас. 

Едноцифрените числа са: 1
4 4V   . От 5 цифри могат да се запишат двуцифрени числа по 

2
5V начина, но между тях са и тези, първата цифра на които е 0. Трябва да премахнем техния брой. 

Броят им е равен на едноцифрените естествени числа, т.е. 1
4 4V  . Така получаваме, че 

двуцифрените числа са 2 1
5 4 5.4 4 16V V    . Аналогично трицифрените естествени числа са 

3 2
5 4 5.4.3 4.3 48V V    ; четирицифрените числа са 4 3

5 4 5.4.3.2 4.3.2 96V V    ; петцифрените 

естествени числа са 5 4
5 4 5.4.3.2.1 4.3.2.1 96V V    . Общо 4 16 48 96 96 260     . 

Задача 7. Колко различни петцифрени числа без повтарящи се цифри могат да се запишат с цифрите 
1,2,3,4,5 , ако четните цифри не трябва да са една до друга? 

Решение: Всичките петцифрени числа, които могат да се запишат с пет цифри на брой са 
5

5 5 1.2.3.4.5 120V P   . Сред тях са и тези, при които цифрите 2 и 4 са една до друга, така 24, то 

разглеждайки ги като един елемент с останалите три цифри те се разместват и броят им е 

4 1.2.3.4 24P   . Ако подредбата на 2 и 4 е 42, то се получава още 4P  броя или търсеният брой е 

5 42. 5! 2.4! 72P P    . 

III група. Приложение на комбинаториката в геометрията 

Задача 8. Правилният шестоъгълник ABCDEF е вписан в окръжност с център O .  Намерете броя 

на всички:  

а) триъгълници с върхове измежду точките , , , , , ,A B C D E F O  

б) равностранни триъгълници с върхове измежду точките , , , , , ,A B C D E F O . 

Решение: а) Ако никои три от разглежданите 7 точки не лежат на една права, то броят на 

всички триъгълници е 353
7 C . Понеже 

60AOB BOC COD DOE EOF FOA        , то  

180AOD BOE COF      , т.е. тройките точки , ,A O D ; , ,B O E ; , ,C O F  лежат на една 
права и не определят триъгълник. Тогава търсеният брой е 32. 
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б) Всяка от страните на шестоъгълника и точка O  определят равностранен триъгълник или 
това са 6 равностранни триъгълника. Понеже тройките диагонали , ,AC CE EAи , ,BD DF FB  са 
основи на еднакви равнобедрени триъгълници, то те определят още 2 равностранни триъгълника, 
Следователно търсените равностранни триъгълника са 8. 

Задача 9. Колко окръжности се определят от ( 3)n n  точки, ако никои три не лежат една права, 
никои 4 на една окръжност? 

Решение: Да си припомним колко точки определят една окръжност?   

От 8. клас знаем, че около всеки триъгълник може да се опише окръжност. Следователно всеки 3 
точки, нележащи на една права определят окръжност. По условие, никои 4 не са върху една 
окръжност, следва че броя на търсените окръжности е равен на броя триъгълници, които 
определят дадените точки. Така получихме, че търсените окръжности се определят от 

комбинация от n -елемента  3 ти ,  т.е 
3
nC . 

Задача 10. Дадени са n точки от една равнина, никои три от които не лежат на една права. Какъв е 
най-малкият брой триъгълници с върхове в тези точки, които не са равнобедрени. 

Решение: Знаем, че всички триъгълници с върхове в дадените n точки на брой са:   

3.2.1
)2)(1(3 


nnnCn  .  

Всички отсечки с краища тези точки са  2 ( 1)
1.2n

n nC 
   . 

Търсим отговор на въпроса: колко равнобедрени триъгълника има с основа всяка от тези 
отсечки? Да означим една от тези отсечки с AB . Върху нейната симетрала ще лежи върха на 
равнобедрения триъгълник с основа AB .   

Върху симетралата на AB  лежат най-много две от останалите точки (по условие никои три 
точки не лежат на една права). Така се стигнаме до извода, че може да има най-много 

)1(
2

)1(.2 
 nnnn

  на брой равнобедрени триъгълника.  

Тогава най-малкият брой неравнобедрени триъгълници е:       

6
)8)(1()1(

3.2.1
)2)(1( 


 nnnnnnnn

 

Коментира се и фактът, че в процеса на решение на задачата бе отговорено на въпроса, че най-

много  1n n  на брой от триъгълниците са равнобедрени. 

Задача 11. [ конкурсен изпит СУ, 10.04.2011 ] Да се намери броят на равнобедрените триъгълници, 
чиито върхове са върхове на даден правилен петнадесетоъгълник. 

Решение: Нека за правилния петнадесетоъгълник  1 2 3 15...A A A A  фиксираме един връх (например 

9A ; виж чертежа) и срещулежащата му страна 1 2A A . Тогава триъгълниците с връх 9A и основи 

1 2 3 15 4 14 5 13 6 12 7 11 8 10, , , , , ,A A A A A A A A A A A A A A  (основите се определят от двойка точки, симетрични 

относно диаметъра през 9A ), които са 7 на брой са равнобедрени. Така се получава общо 15.7 = 105 

равнобедрени триъгълника. Триъгълникът 14 4 9A A A
 

 е равностранен и е изброен три пъти (с 

фиксиран връх 9A , с фиксиран връх 4A  и фиксиран връх 14A ). Общият брой на равностранните 
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триъгълници е 15:3 = 5 и трябва да отстраним тяхното второ и трето преброяване, т.е. трябва 
да намалим триъгълниците с 5.2 = 10. Следователно търсеният брой е: 105 – 10 = 95. 

Последната задача, след първия прочит, се стори трудна на учениците. Добрата презентация 
на решението ѝ им помогна да я разберат и да формират добро геометрично мислене. 

Това занятие даде на учениците мигове на удовлетворение от решените задачи. Надяваме се 
всичко това да доведе до трайни знания, умения и възможности за решаване и съставяне на задачи 
от разглежданата тема. 

 

триъгълници е 15:3 = 5 и трябва да отстраним тяхното второ и трето преброяване, т.е. трябва 
да намалим триъгълниците с 5.2 = 10. Следователно търсеният брой е: 105 – 10 = 95. 

Последната задача, след първия прочит, се стори трудна на учениците. Добрата презентация 
на решението ѝ им помогна да я разберат и да формират добро геометрично мислене. 

Това занятие даде на учениците мигове на удовлетворение от решените задачи. Надяваме се 
всичко това да доведе до трайни знания, умения и възможности за решаване и съставяне на задачи 
от разглежданата тема. 
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РАЗВИТИЕ НА ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП 
НА ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL DURING 
THE MATHEMATHICS TEACHING PROCESS
Vladimira Stefanova Angelova
Plovdiv University

Abstract. Teaching mathematics in primary school gives the opportunity to develop students’ logical thinking. 
The aim of this research is to present some theoretical and applied options, which will contribute to the develop- to present some theoretical and applied options, which will contribute to the develop-present some theoretical and applied options, which will contribute to the develop-
ment of logical thinking of students in primary school during the mathematics teaching process.

Keyword: logical thinking, logical problem, teaching in mathematics, primary school

Най-добре обоснованата теория за когнитивното развитие на детето е предложена от Жан Пи-
аже. Според тази теория основен акцент от развитието на интелектуалната компетентност на 
детето е  развитието на детското мислене и в частност на логическото мислене. Състои се от че-
тири стадия на развитие: сензомоторен, предоперационален, стадий на конкретните операции и ста-
дий на формалните операции. Нашето изследване попада в периода на конкретните операции и обхва-
ща възрастта от 7 до 11 години. Основна негова характеристика е използването на гъвкави обрати-
ми умствени действия. Децата могат да разбират определени логически правила. В този стадий ин-
туитивното мислене се заменя с логическо мислене.

Образованието по математика, в това число и началното, е насочено към развитие на матема-
тическото мислене чрез овладяване на определени математически знания, умения и компетентно-
сти, чрез придобиване на умения за логически разсъждения.

Целта на настоящото изследване е да представим някои теоретико-приложни възможности, 
които да допринесат за развитие на логическото мислене на учениците от началния етап на образо-
вание в процеса на обучението по математика.

Литература:
1. Егеров, В. и др., 2500 Задач по математике для поступающих в ВУЗЫ, Москва, Оникс 21 век, 2005.
2. Паскалев, Г., З. Паскалева, Учебник по математика за 10. клас, София, Архимед, 2001. 
3. Списание „Математика плюс“,бр. 4, 2011, (притурка).
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Една възможност за ранна логическа пропедевтика е използването на множества от конкретни 
елементи и извършване на операции с тях. 

Чрез операции с множества:
 y От една страна могат да се интерпретират аритметичните операции с естествените числа. 

Например формирането на понятие за действие деление започва с практически упражнения, при 
които от конкретно множество от обекти се отделят групи: по 2, по 3 и т. н. елемента и се опре-
деля броят на получените групи. Следващата крачка при формирането на понятието е прехода от 
операции с конкретни множества към използване на рисунки или графически модели. Следва запозна-
ване на учениците с математическия запис на действието и на начина на изговарянето на изрази от 
вида 6:3, с названието на действието.

 y А от друга – да се развива мисловната дейност на учениците чрез логически операции със съж-
дения, които изразяват свойствата на тези множества.

Например чрез обединението на множества се изяснява логическата операция дизюнкция на пре-
дикати. 

За развитието  на логическото мислене допринася  умелото използване на методите на научно-
то познание. 

При съзнателното усвояване на математическите знания, умения и компетенции от учениците 
се използват мисловни операции в достъпна за тях форма. То допринася за придобиване на умения за 
логически разсъждения. Същевременно мисловните операции помагат за успешното усвояване на ма-
тематическите знания от учениците. В обучението по математика методите на познание се при-
лагат в единство.

Например за разкриване на връзката между умножението и делението може да се използват зада-
чи като следните:

Ани получила 15 цветя. Разпределила ги в 3 ва-пределила ги в 3 ва- ги в 3 ва-
зи по равно. По колко цветя е поставила във вся-вся-
ка ваза?
Решение:
15: 3 = 5
Като се разделят 15 цветя в 3 вази по равно, във 
всяка ваза ще има  по 5 цветя.

Ели получила 3 букета по 5 цветя. Колко цветя 
всичко е получила Ели?  

Решение:
3 . 5 = 15
Като съберем трите букета по 5 цветя получа-съберем трите букета по 5 цветя получа- трите букета по 5 цветя получа-получа-
ваме 15 цветя всичко.

Изисква се от учениците да сравнят равенствата 15: 3 = 5 и 3 . 5 = 15. Заедно със сравнението 
неизменно се прилагат методите наблюдение, абстрахиране, анализ – всяко равенство се разчленя-
ва на съставните си части, синтез – обединяват се сходните елементи. След разглеждането на дру-
ги двойки примери (6: 2 = 3 и 3 . 2 = 6 и др.) се стига до обобщението, което се установява чрез непъ-6: 2 = 3 и 3 . 2 = 6 и др.) се стига до обобщението, което се установява чрез непъ-
лна индукция. След като се установи, че чрез умножение може да се провери дали правилно е извърше-се провери дали правилно е извърше-
но делението, се прилагат дедуктивни разсъждения при доказване на верността на равенства от ви-
да 12: 4 = 3. Разсъжденията са: Равенството 12: 4 = 3 е вярно, защото 3 . 4 = 12.       

За развитие на мисленето на учениците е безспорна ролята на получилите популярност логиче-
ски задачи от вида:

В състезание участват футболист, лекоатлет и тенисист. Техните фамилии са Иванов, Бонев 
и Георгиев. Футболистът няма нито братя, нито сестри. Той е най-млад от всички. Георгиев, кой-
то е приятел на сестрата на Иванов, е по-възрастен от лекоатлета. Определете фамилията на все-
ки спортист.

За решаването на такива задачи неявно се прилагат умозаключителни схеми. Изисква се проява 
на евристична дейност поради нестандартния им характер, като се опираме не толкова на специал-
ни знания, а на съобразителност и изобретателност.

За развитие на логическото мислене на учениците помагат математически игри от вида: Кой пече-
ли играта? При тези задачи участват двама играчи, които спазват правилото: Те правят по един ход, 
като се редуват един след друг, при спазване изискванията на конкретната игра. След краен брой хо-
дове играта завършва винаги с един победител. Важно е да се намери печелившата стратегия. Примери:

Пример 1. Двама играят такава игра: В две кутии има равен брой топчета. Първият играч изби-
ра кутия и взема от нея едно или няколко топчета. Вторият играч избира кутия и също взема едно 
или няколко топчета и т.н. Печели този, който последен вземе топче. Установете кой от двамата 
играчи има печеливша стратегия и каква е тя?
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Учениците разсъждават, обмислят различни варианти за провеждане на играта, докато стигнат 
и обосноват подходящия вариант.

Печелившата стратегия, осигуряваща победа за втория играч, е следната: От която и кутия да 
вземе топче първият, вторият играч взема от другата кутия същия брой топчета. При всеки ход 
на първия, вторият постъпва по описания начин, докато свършат топчетата. Тъй като в двете ку-
тии има по равен брой топчета, винаги печели вторият играч.

Добре е да се избират различни варианти на тези много интересни за учениците задачи. Предста-
вяме още една задача-игра.

Пример 2. В касичка са поставени: а) 24 монети; б) 25 монети. Двама ученици играят по правило-
то: Един след друг при всеки ход може да вземат една, две или три монети. Печели този, който по-
следен вземе монети. Кой от тях може да победи? Как ще стигне до победата?

Разсъжденията за а) са: Ако първият играч вземе n (n = 1; 2 или 3) монети, а вторият вземе моне-
ти, броят на които допълва n до 4, то след 5 хода двамата ще са взели общо 4.5=20 монети. При та-
кава стратегия играта се печели от втория играч.

За б) печелившата стратегия е следната: Ако първият играч вземе една монета, задачата се свеж-
да до а). Тогава той ще е победител, ако играе както вторият в а).

Несъмнено задачите от този вид допринасят за развитие на логическото мислене на учениците.
Подходящо средство за развитие на креативното мислене на учениците е решаването на дио-

фантови уравнения. За началния етап на образование са подходящи задачи, текстът на които води 
до съставяне на линейно уравнение с две неизвестни. 

Примери:
 y Как с банкноти от 2 лв. и 5 лв. можем да изплатим сумата 23 лв., без да се връща ресто?
 y Един стопанин има зайци и кокошки с общо 22 крака. Какъв е най-големият възможен брой на 

животните?
 y Митко откъснал за хербария си четирилистни и трилистни детелини. Като преброил листен-

цата им, се оказало, че са 35. Колко четирилистни детелини е намерило детето, ако знаем, че те 
са повече от трилистните?

 y В един офис има 14 бюра с по две и с по три чекмеджета. Колко бюра са с две чекмеджета и кол-
ко – с три, ако броят на всички чекмеджета е 36?

Умозаключението е основна форма на мислене, при която от едно или няколко свързани помеж-
ду си съждения, се получава ново съждение въз основа на определени логически правила за изводимост. 
Подходящи задачи за пропедевтика за ранно изучаване на умозаключенията са задачи, които изис-ранно изучаване на умозаключенията са задачи, които изис- изучаване на умозаключенията са задачи, които изис-
кват индуктивни, дедуктивни или традуктивни умозаключения. Представяме следните примери:

Формулирайте правилни изводи от предпоставките:
а) За всеки две естествени числа а и b  е изпълнено: а > b, или  а = b, или а < b.  
    За естествените числа а и b  е изпълнено а > b.  
     ________________________________________________________________
     ……………………………………………………………………………………
б) За всеки две естествени числа а и b е изпълнено: а > b, или  а = b, или а < b.  
    За естествените числа а и b  не е вярно, че а > b  и  а < b.  
    ________________________________________________________________
    ……………………………………………………………………………………
   Формулирайте предпоставки, така че изводите да са правилни:
а) Две прави в равнината са или успоредни, или пресекателни.  
    ……………………………………………………………………………………  

         ___________________________________________________________
    Правите а и b са успоредни.

 б) Две прави в равнината са или успоредни, или пресекателни.    
     ……………………………………………………………………………………
     _______________________________________________________________
     Правите а и b не са успоредни.
Въпроси  и занимателни задачи за съобразителност:
 y Колко пъти стълбата до осмия етаж на зданието е по-дълга от стълбата до втория етаж на 

същото здание?
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 y Как с преместване само на една клечка можете да получите вярно равенство?
 y IX + I = XII       VI – IV = XI       X – IV = I       V + II = V       VI + III = VII
 y Как може от 7 кибритени клечки, без да се пречупват, да се направят 3 равностранни триъгъл-

ника?

Петнадесет кибритени клечки са подредени така, че да образуват пет еднакви 
квадрата. Преместете две кибритени клечки така, че да се получат четири еднакви 
квадрата.

Преместете 4 клечки от 16-те на фигурата, така че да получите 3 квадрата.

За да е по-лесно на ученика, може да се използват истински клечки от кибрит и да се изпробват различ-
ни варианти. Тези упражнения развиват нагледно-схематичното и логическото мислене на детето.

Задачи от вида: „Внимателни ли сте?“
 y Колко отсечки са изобразени на фиг. 1.?
 y Колко триъгълници (ъгъла) са изобразени на фиг. 2.? 
 y Колко квадрати  и колко триъгълници виждате на фиг. 3.?
 y Колко правоъгълници са изобразени на фиг. 4.?
 y Ще пресече ли някое от раменете на ъгъла отсечката АВ (фиг. 5.)?

В [3] са представени изследванията на авторите, отнасящи се до историята на числовите реди-
ци и мястото им в обучението по математика. При откриване на закономерности и на неизвест-
ни числа от тези редици се изисква наблюдателност и съсредоточено внимание. Несъмнено това до-
принася за развитие на мисленето на учениците. Като пример тук представяме известната число-
ва редица на Фибоначи:

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; ...
Тази редица от числа притежава интересни свойства: Всяко число на тази редица (след второто) 

е равно на сбора на двете числа, намиращи се непосредствено преди него; Сборът на първите четири 
числа е равен на разликата на шестото число и числото 1; Сборът на първите осем числа е равен на 
разликата на десетото число и числото 1. 

Редицата на Фибоначи се свързва със следната задача: 
Стопанин купил новородена двойка зайци такава порода: всяка двойка зайци възпроизвежда друга 

двойка на втория месец след раждането си. Колко двойки зайци ще има след определено време (напри-
мер след една година), ако никой не ги унищожава ?  

Примерни числови редици за откриване на зависимости и попълване на пропуснати числа:
 y 1; 3; 6; 10; 15; 21; £; £; £.
 y 5; £; 20; 40; 80; £; £; £.

Примерни задачи за съставяне на числови редици по зададен начин на образуването им: 
 y Намерете редицата, ако сборът на всеки три съседни числа е равен на 12.

1; £; £; £; 4; £; £; £; £.
 y Намерете редицата, ако произведението на всеки три съседни числа е равно на 24.

3; £; £; £; 4; £; £; £; £.
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Интерес за учениците са двойка (тройка) редици от числа, установяване на зависимости не само 
между членовете на едната редица, но и между членовете на двете (трите) редици. 

Например: Кои числа трябва да се запишат в празните квадратчета?

1 3 5 7 11

5 13 21 29 45

Решаването  на задачи за съставяне на числови редици и задачи за разкриване на закономерности 
между членовете на дадени числови редици е творческа дейност, която определено развива логиче-
ското мислене на учениците. 

Полезни са задачите за намиране на закономерности и откриване на неизвестни числа. Такива за-
дачи формират умения за наблюдение, сравнение, анализиране, обобщаване и допринасят за развитие 
на логическото мислене на учениците. 

Примери: Открийте закономерността и определете неизвестните числа.
1) 

2)

3)

В [4] са посочени редица упражнения, свързани с оценка на вербално-логическото мислене чрез за-
дачи от вида: „Изключване на дума“. Пояснява се на учениците, че три от четирите думи във всяка 
серия могат да се обединят по някакъв признак, а една дума остава излишна и трябва да бъде изклю-
чена. Трябва да се определи коя е тази дума. Например:

Час, минута, ябълка, секунда;      
Килограм, квадрат, грам, тон. 
Привидно тези задачи са несериозни. Те обаче имат образователна стойност и допринасят за 

развитие на логическото мислене на учениците.
Решаването на математически ребуси е свързано с изпълнението на висока интелектуална дей-

ност – наблюдателност, съобразителност, щателен анализ на буквените символи и свързването им 
с разсъждения, основани на знанията за естествените числа и действията с тях, а не на метода про-
ба-грешка. Примери:

Заместете буквите с цифри, като на еднаквите букви отговарят еднакви цифри, а на различни-
те букви – различни цифри:
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а) AB – BA = A;       AB . AB = CAB;       BEК: 5 = EК;
б)               И  ТРИ                    АББ
     +        ИВ                      +  ТРИ               +  БАБ
             ИВА                          ТРИ                   ББА
          ИВАН                          ВРИ                 БББВ
          4 3 2 1
В таблицата заместете буквите с цифрите 2, 3, 4, 5, 6 и 8, така че да са верни посочените сборове.

1 а 7

б в г

д е 9
          

За решаването на магическите фигури се изисква творческо мислене, задълбочено познаване на 
свойствата на аритметичните действия, приложение на почти всички методи на познание и мно-
го тренировки. Примери: 

1) Деветте кръгчета са върхове на четири мал-
ки и три големи триъгълника. Да се впишат в те-
зи кръгчета числата от 1 до 9 (включително), та-
ка че сборът от числата във върховете на всеки 
един от тези седем триъгълника да е един и същ. 

Упътване: Сборът на числата, записани във 
върховете на всички триъгълници, е 15.

2) В кръгчетата напишете всички цифри от 1 до 
9 (включително), така че сборовете от числата, 
стоящи по линиите на буквата М, да бъдат равни 
и най-малки от всички възможни. 

Упътване: Сборът на числата по всички ли-
нии на буквата М е равен на 13.

3) 
Ема записала в десетте кръгчета десетте ци-

фри така, че се получили верни равенства и всяка 
цифра е използвала само по един път. Ако първо-
то произведение е равно на 60, коя цифра е на мяс-
тото на х? 

В някои от учебниците и учебни помагала за началния етап на образование е отразена древната 
китайска логическа игра „Танграм“. Класическият вариант представлява седем плочки (фигури), кои-
то могат да се подредят в един голям квадрат и в практически неограничен брой фигури. С тях мо-
гат да се съставят различни силуети на животни и други фигури. Тази игра развива умението на уче-
ниците да композират геометричните фигури. Разгадаването на точното им подреждане за получа-
ване на даден силует е едно приятно упражнение, което развива пространственото и комбинатив-
ното мислене.

                  1 а 7              1 б д
              + б в г           + а в е
                 д е 9              7 г 9
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В началното обучение по математика за усъвършенстване на взаимообратните операции (съби-
ране и изваждане; умножение и деление) е подходящо решаването на задачи с помощта на метода на 
обратните операции. Примери:

Бащата на Пипи Дългото Чорапче решил да свари за Пипи, Томи и Аника картофи за вечеря, но де-
цата заспали. Когато Аника се събудила, преброила картофите, изяла своя дял и заспала отново. След 
нея се събудил Томи, преброил останалите картофи, изял третината и заспал. Накрая се събудила Пи-
пи, предположила, че се събужда първа, преброила останалите картофи и изяла една трета. В това 
време се събудили Томи и Аника и видели, че в тавата са останали 8 картофа. Колко картофа е сварил 
капитан Дългия Чорап? Колко картофа е изяло всяко дете? Колко още трябва да изяде всяко от тях, 
за да са  изяли по равен брой картофи?

За решението на задачата може да се използва следният схематичен модел:

На три клона имало общо 30 птички. От първия клон прелетели на втория 4 птички; от вто-
рия прелетели на третия 2 птички, а от третия прелетели на първия 3 птички. Тогава се оказало, че 
на трите клона птичките станали по равно. По колко птички е имало първоначално на всеки клон?

Отново представяме схема на разсъжденията, която е опора за решението на задачата:

Дотук ние посочихме някои теоретически и приложни аспекти, които допринасят за развитие 
на логическото мислене на учениците от началния етап на образование в процеса на обучението по 
математика. Ще посочим и други  възможности като: 

 y Решаване на задачи от преброяване на възможности;
 y Решаване на задачи за обединение и сечение на множества;
 y Решаване на задачи с принципа на Дирихле (принципа на чекмеджетата);
 y Решаване на задачи от преливания и претегляния;
 y Номериране страниците на книга и др.

Отчитайки факта, че има много възможности за развитие на логическото мислене, учителят 
трябва да познава и използва всички средства. 

Логическото мислене се характеризира с умението да се извеждат следствия от дадени предпос-
тавки, с умение да се предскаже теоретически конкретен резултат, да се обобщават получените из-
води. Достигането на висшия стадий на това мислене е дълъг и сложен процес. Следователно тряб-
ва да се даде нов акцент в преподаването  и изучаването на математиката с цел развиването на ло-
гическите способности за мислене на всички нива на образование. Необходимо е да се търсят разноо-
бразни варианти за развитие на мисленето на учениците, създавайки динамична и занимателна учеб-
на среда.
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В резултат на нашето изследване считаме, че създаваме добра основа за развитието на интелек-
туалната компетентност и в частност на логическото мислене на учениците от начална училищ-
на възраст. Това е предпоставка за развитие на абстрактното и дедуктивното мислене, характер-
но за следващия етап на образование.
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ИНТЕГРИРАНЕ НА ОБУЧАВАЩИ КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО 
ПО МАТЕМАТИКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС

INTEGRATION OF TRAINING MULTIMEDIA PRESENTATIONS IN MATHEMATICS 
EDUCATION OF SECOND GRADE STUDENTS
Lyubka Krasteva Aleksieva
Sofia University, Faculty of Primary School and Preschool Education

Abstract: This report presents а part of an experimental research work of the author in the dissertation. For 
the purpose of the experiment the author has created a cycle of training multimedia mathematical presentations, 
which cover the training of students in second grade in the area of the table multiplication and division. The pre-cover the training of students in second grade in the area of the table multiplication and division. The pre-pre-
sentation cycle contains a main presentation, which includs information and instructions for use of the product 
as well as content table with hyperlinks to other modules. The other modules are presentations on specific 
topics representing tabular multiplication and division, which cover the prescribed curricular material and are 
compatible with all approved textbooks. By means of presentations an experimental study was conducted during 
the second semester of the academic years 2011/2012 of a class of second-graders. At the same time in another, 
control class was conducted standard training without integrating information and communication technologies. 
Authors presentations cycle is integrated into the training of the experimental class in compliance with all specific 
requirements for handling this type of ICT products.

In the course of the experiment were observed significant improvements in the learning process, which concern 
both easier and faster understanding of the material, due to the dynamic visualization, and increased interest and 
motivation for studying in students. Their active participation in training owing to the interactive components 
of the presentations provided additional support in students’ education in mathematics. The results shown at the 
end of the experiment confirm previously set objectives.The study demonstrates the broad teaching opportunities 
when integrating an affordable and easy to create and use by any teacher training multimedia presentations to 
improve the mathematics education of second-graders.

Увод
Съвременните европейски тенденции в училищното образование навлизат, макар и твърде пла-

хо, в българското начално училище. В унисон с главните цели, заложени в Националната стратегия 
за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища [3], все по- [3], все по-, все по-
вече учители развиват уменията си за използване на ИКТ за преподаване и обучение и се опитват 
да модернизират учебния процес, като разчупят традиционния модел на обучение. Интегриране-
то на ИКТ в преподаването на различни учебни предмети вече е факт в много класни стаи. За да бъ-
де успешно това интегриране обаче, е необходимо повече от използване на компютърни технологии 
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в уроците. Необходимо е това интегриране да е свързано и с прилагане на интерактивни методи на 
обучение, за което технологиите са незаменим помощник.

Използване на съвременните методи и технологии от учителите
Един лесно достъпен похват в помощ на реализирането на интерактивно обучение с интегрира-

ни ИКТ се явяват обучаващите мултимедийни презентации. Обучаващите компютърни презента- Обучаващите компютърни презента-Обучаващите компютърни презента-
ции представляват слайдове с широки мултимедийни възможности, които могат да се използват за 
целите на обучението, като подпомагат учителя по време на преподаване и учениците при самопод-
готовката им. В тях могат да се включат редица информационни обекти – звук, текст, графика, из-
ображения, анимации и видео, като именно това реализира тяхната мултимедийност [1]. Създаде- [1]. Създаде-1]. Създаде-]. Създаде-. Създаде-
ни с помощта на презентационна програма от типа нa PowerPoint на Microsoft Office или друго сход-int на Microsoft Office или друго сход-nt на Microsoft Office или друго сход-
но софтуерно приложение, те са достъпни за създаване и изпълнение от всеки компютърно грамо-
тен учител. 

Проведено през 2010/2011 учебна година от Р. Папанчева и К. Димитрова анкетно проучване, свър-
зано с използване на ИКТ в учебния процес, на учители, заинтересовани от проблематиката от раз-, заинтересовани от проблематиката от раз-заинтересовани от проблематиката от раз-
лични областни градове, показва, че малка част от тях разработват сами такива презентации и ги 
използват активно в работата си, а преобладаващата част от учителите, които провеждат уроци 
с помощта на мултимедия, използват чужди презентации във вида, в който са ги взели от колега или 
след лека редакция. Благодарение на това се наблюдават фактологически и методически грешки, като 
при разработването на мултимедийни презентации се забелязват порочни практики, които се мул-
типлицират при ползването на свободно разпространявани презентации (слайдове с прекалено мно-
го текст, презентации се озвучават с гласа на учителя и децата се превръщат в пасивни наблюдате-
ли и слушатели, забелязва се прекалено използване на анимации, което прави презентацията трома-
ва, а текста – нечетлив). Презентациите се използват за неуместни цели – например в уроци по ма-
тематика, в които трябва да се изясни изчислителен алгоритъм, се дават наготово изчисленията с 
едно щракване на мишката, много често се дублира ролята на учебника и много др. [4].

Навлезлите вече във всяко училище ИКТ дават широки възможности на учителите, но не всеки 
учител желае да работи с тях, а гореизложените резултати показват недвусмислено, че дори учите-
лите-новатори не винаги изпозват мултимедийните приложения по най-адекватен начин. В интер-
нет пространството могат да се намерят много обучаващи презентации, но тяхното качество е 
със съмнителен характер, а и липсват методически насоки. Авторите им, въпреки желанието си, не 
спазват някои основни правила при създаването на презентации, най-вероятно защото им липсват 
необходимите знания, а и няма утвърдени образци, които да съблюдават.

Тези наблюдения и проучването на проблематиката доведоха до създаването на цикъл от обу-
чаващи мултимедийни презентации по математика за втори клас, и по-конкретно за изучаване на 
табличното умножение и деление. 

Провеждане на експеримент
В настоящия доклад ще бъде представена част от опитно-изследователската работа на автора 

в рамките на дисертационния труд. 
Изборът за създаване на обучаващи презентации за втори клас от началния етап на основната 

степен на образование не е случаен. Предвид все още преобладаващия конкретно-образен модел на ми-
слене на учениците от тази възраст, те още имат нужда от богата нагледна опора, а същевременно 
нивото им на компютърна грамотност им позволява да извършват някои основни дейности с ком-
пютъра. Табличното умножение и деление е съвсем нов дял от математиката за тях, който труд-
но се възприема и усвоява от учениците, на които математиката не е любим предмет. Същевремен-
но, табличното умножение и деление лежи в основата на много математически процеси и явления, и 
е изключително важно неговото навременно разбиране и усвояване. Това доведе до:

Създаване на обучаващи мултимедийни презентации в обучението по математика във вто-
ри клас

За целта на експеримента е създаден авторски цикъл от обучаващи презентации по математи-
ка, които обхващат обучението на учениците от втори клас в областта на табличното умноже-
ние и деление. 

Структура и съдържание на обучаващите мултимедийни презентации
Цикълът съдържа една основна презентация, включваща информация и упътване за използване на 

продукта, както и съдържание с хиперлинкове към останалите модули – презентации, представлява-
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щи конкретните теми от таблично умножение и деление, които покриват предвидения в учебни-
те програми материал и са съвместими с всички одобрени учебници. Всяка презентация има заглавен 
слайд, на който с помощта на анимационни ефекти тебешир изписва върху черна дъска името на съ-
ответната тема (вж. Фиг. 1). Презентациите имат за цел да представят основното учебно съдър-
жание, както и да го допълват, като благодарение на създаденото хиперлинково меню на всеки слайд, 
учителят сам може да избира кога и какви задачи да включва. В цикъла презентации са включени раз-
лични видове уроци – за формиране на нови знания, за упражнение, както и обобщителни уроци. Уче-
ниците също могат да ги използват за самообучение и самоподготовка. Всички презентации са създа-
дени съгласно изискванията за мултимедийни продукти, обобщени в ръководството за учители-но-
ватори „Обучаваща мултимедия“ от авторски колектив под редакцията на У. Реди и С. Мишра [7], 
както и изискванията за създаване на обучаващи презентации, изведени от автора в публикация в ме-
тодическо ръководство за студенти [2].

Дизайнът на фона на всички презентации е един и същ, за да може да се демонстрира принадлеж-
ността към един и същи продукт. Подбран е в меки, светли цветове и представлява голямо небе, ка-
то в долната част се вижда малко тревна площ. Синият цвят е доказано успокояващ и не дразни очи-
те, освен това всички фигури (хора, природни обекти или предмети от заобикалящата действител-
ност) изглеждат много реалистично върху този фон. От друга страна, на местата, където е изписан 
текст, са използвани текстови кутии в светъл бежов или светло жълт нюанс, върху които изпъква 
синьо-черният или черен текст, за да се усвои лесно и без напрежение от малките ученици.

С помощта на въвеждане на подходящи геометрични фигури са създадени образите на две деца – 
Алекс и Мина, които се появяват във всеки мултимедиен урок и имат за цел да помагат на ученици-
те. В началото на цикъла те се „запознават“ с децата, като им се представят – героите са озвучени, 
а думите им излизат в текстови балони – вж. Фиг. 2.

Фигура 1. Заглавен слайд

Фигура 2. Алекс и Мина
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За въвеждането на новите знания в уроците или за първоначалното им прилагане в полусамосто-
ятелна работа, се използват сходни представяния, а именно – с помощта на числото, с което се ум-
ножава или дели, учениците трябва да изпълнят определени задачи – да построят блок, да поставят 
аварийни стълби (напр. на всеки етаж по осем – вж. Фиг.3), или пък да помогнат на хората да загасят 
осветлението (вж. Фиг. 4). По този начин, освен онагледяване, се постига и връзка с житейския опит 
на учениците, чрез което те осъзнават приложението на математиката в практиката. Виждайки 
практичния аспект на математиката и чувствайки се значими, заради важната задача, която изпъл-
няват, у учениците неминуемо се повишава мотивацията.

Фиг. 5 представя друг начин на онагледяване – тъй като урокът е на тема умножение с 8, пред-
варително с учениците е проведена дискусия с междупредметни връзки и е представена нагледна 
информация чрез слайдове, представящи октопод, музикалната октава и др. Знаейки, че октопо-
дът има осем пипала, на екрана учениците виждат октопод, плуващ в океана и от тях се изисква 
да кажат колко пипала има в морето, след което на дъската се записва 1 . 8 = 8. След това в море-
то „доплува“ (с помощта на анимация) друг октопод, двата октопода отплуват заедно по-наго-
ре и там се записва следващият случай от таблицата за умножение с 8. Аналогично е представяне-
то на умножението на 8 с числата до 10. На Фигура 5 се вижда случаят с четири октопода, и кога-
то петият (вляво) доплува до тях, заедно ще се преместят по-нагоре, за да се запише новият слу-
чай. Така се постига много ясно представяне на постепенното увеличаване на всяко следващо про-
изведение с 8 единици.

Фигура 3. Умножение с 8

Фигура 4. Деление с 10
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Фигура 5. Умножение с 8

В презентациите са включени и много задачи за групова работа, които помагат на учениците да 
овладеят качествено математическите знания, както и социални, комуникативни и организацион-
ни умения [5]. На фигурите отдолу са показани два такива примера – Фиг. 6 представя задача, в коя-
то класът е разделен на три големи групи, като всяка от тях трябва да следи и записва на предвари-
телно зададен работен лист в различен цвят числата, които се делят на 4, 5 или 6 (според групата). 
Числата, които второкласниците следят се появяват в облачета, които изчезват последователно 
така, че на екрана да няма повече от две числа едновременно. По този начин се развиват уменията за 
концентрация и наблюдение у учениците. В края на работата групите обсъждат отбелязаните чис-
ла и записват заедно на работния лист отговорите. За да се провери верни ли са отговорите, следва-
щият слайд показва всички облаци, но вече оцветени в цвета на работния лист, в който трябва да 
са записани. В случаите, когато представеното число се дели на две от числата (например 20), обла-
кът е оцветен и в двата цвята с преливане. 

   

Фигури 6 и 7. Групова работа

На Фиг. 7 е поставена задача за групова работа, която кореспондира с ядрото „Моделиране“ от 
актуалната учебна програма за втори клас. От учениците се очаква да съставят приложни тексто-
ви задачи, което безспорно благоприятства освен за развитие на математически умения и за разви-
тието на мисловните процеси у учениците, като същевременно ги кара да осъзнават практическо-
то приложение на математиката.

За упражнение и осъзнаване на връзката между умножение и деление в цикъла от презентации чес-
то се откриват задачи за попълване на таблици с липсващи множител, произведение, делимо или де-
лител (Фиг. 8) както и такива с търсене на цифров код, на който отговарят определени букви, фор-
миращи дума, която учениците трябва да открият. Във фигурите по-долу е предложен пример за 
таблица за попълване, в която учениците трябва да запишат липсващите числа. В случай, че класна-
та стая разполага с бяла интерактивна дъска, учениците могат да записват там резултатите. Друг 
вариант е използването на вградената в PowerPoint химикалка за анотации, която работи в режим да 
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слайдшоу, но за това се изискват много добре развити умения за боравене с мишката, което означа-
ва, че този тип записване на задачи е подходящо за работа в класове, които изучават ЗИП „Инфор-
мационни технологии“ или общото ниво на компютърна грамотност е високо.

След като учениците запишат отговорите си, за да се провери дали са решавали вярно, учителят 
„пуска“ едно по едно облачетата и те отиват на правилните места, като в конкретния случай едно 
е излишно и то остава да гърми недоволно (Фиг. 9).

Фигура 8. Попълни таблицата

Фигура 9. Излишното число

Като правило, в края на всяка от презентациите има допълнителни задачи за обобщение на нови-
те знания или затвърдяване на стари такива. Целта им е да се провери дали учениците са усвоили и 
разбрали наученото или упражненото през часа, за да може навреме да се преодолеят евентуални за-
труднения. Тези задачи задължително са с избираем отговор (вж. Фиг. 10), като когато учениците 
не са в компютърен кабинет, има няколко варианта на избор на верен отговор – учениците го изби-
рат или директно върху бяла интерактивна дъска (в случай, че има такава) или с помощна на безжич-
на мишка с голям обхват, прикачена към компютъра. При избор на отговор, с помощта на хиперлинк 
се появяват слайдове, които са скрити в режим на слайдшоу, и представят съответно усмихнато 
или намръщено човече с надпис „Браво!“ или „Грешка! Опитай пак!“ (при втория вариант при човече-
то има бутон за връщане към предишния слайд на задачата). 

В уроците са включени много задачи, целящи изграждане на интегративни връзки с други предме-
ти. Един такъв пример се наблюдава на Фиг. 11, където за въвеждане на новия урок „Умножение с чис-
лото 7“, се започва дискусия за континентите, по време на която за фон е включен екран от презен-
тацията с карта. На учениците се задават въпроси за континентите – знаят ли колко и кои са, а при 
посочване и щракване с мишката върху съответния континент се появява името му. След дискуси-
ята се поставя въпрос колко щяха да са континентите, ако бяха два пъти повече и постепенно се въ-
вежда темата за умножение със седем.
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Фигура 10

Фигура 11

За да се осигури активното участие на учениците в много от задачите има оставено празно по-
ле (Фиг. 12), в което е предвидено те да записват отговорите си, според конкретното технологично 
оборудване в стаята и желанието на учителя. При липса на интерактивна дъска или недостатъчни 
умения на учениците да записват отговори с мишката, може да пишат с маркер върху бялата дъска, 
като учителят после изтрива отговорите преди да представи новия слайд. За да се види дали напи-
саното от учениците е вярно, при натискане на бутон с ключ (Фиг. 13), на екрана, върху празното 
поле се появяват съответните решения. 

Фигура 12
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В отделните презентации са разработени различен брой задачи (според темата и вида на урока), 
но най-често варират между 5 и 10. Поне една от задачите е текстова, като е направен опит тек-
стовите задачи да са представени максимално динамично. След като на учениците се даде време да 
помислят и да предложат различни решения, на дъската се проиграва задачата, стига съдържанието 
Ӝ да го позволява. Например задача от типа: „Майката на Алекс и Мина имала 20 лв, които им разде-
лила поравно. По колко лева е получил всеки от тях?“, е представена с помощта на фигура на майката 
(отново от геометрични фигури), която дава на децата си по 10 лв, които те прибират в портмо-
нетата си, като всичко това се постига с помощта на широкия набор от анимационни ефекти. Раз-
бира се, подобно онагледяване няма за цел да дава на учениците знания наготово, а само да помогне в 
случаи, когато задачата е от по-сложно естество или демонстрира нови знания, както и при използ-
ване на диференциран подход – при работа в компютърен кабинет определени деца, които изпитват 
затруднения могат да проиграят задачата, а другите само да я решат, като пропуснат онагледява-
нето Ӝ. 

Апробиране на създадения цикъл от обучаващи мултимедийни презентации
С помощта на презентациите, в рамките на опитно-изследователската си работа, като част 

от дисертационен труд, авторът проведе експериментално обучение по математика по време на 
втория учебен срок на учебната 2011/2012 г. на една паралелка второкласници, а по същото време с 
друга, контролна паралелка е проведено стандартно обучение без интегриране на информационни 
и комуникационни технологии. Авторският цикъл презентации е интегриран в обучението на екс-
перименталната паралелка съобразно всички специфични изисквания при работа с този тип проду-
кти, както и при стриктно спазване Наредба №9 на Министерство на здравеопазването за здравно-
хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните 
дейности на учениците. В класната стая на експерименталната паралелка беше наличен компютър 
с мултимедиен проектор, който се прожектираше върху обикновена бяла дъска, така че в задачите, 
аналогични на показаната на Фигура 13, учениците пишеха с маркер върху нея, а в задачите с избира-
ем отговор използваха безжична мишка с голям обхват.

По време на цялото експеритментално обучение се наблюдаваше повишен интерес и концентра-
ция на учениците по време на уроците. С напредване на времето и след все повечето проведени мул-
тимедийни уроци всички ученици започнаха да работят много по-съвестно и с много по-голямо жела-
ние взимаха участие, което се забеляза веднага от учителката им. Определени деца, които в начало-
то имаха затруднения с разбирането на математическите алгоритми, започнаха да се справят зна-
чително по-добре. В голяма част от уроците се разшириха интегративните връзки с останалите 
учебни предмети. В уроците за умножение и деление с числата 7 и 8 се изгради връзка с музиката, тъй 
като класната стая на учениците беше оборудвана с пиано и благодарение на това се реализираха за-
дачи от следния вид: на пианото се изсвирват седемте основни музикални тона (до-ре-ми-фа-сол-ла-
си) от различни последователни октави на пианото и от учениците се изискваше да преброят изсви-
рените тонове и да кажат колко пъти са изсвирени седемте основни музикални тона (разделят броя 
на изсвирените тонове на 7) и други подобни. Така те се концентрират, упражняват музикалния си 
слух, уменията си за броене, и не на последно място, уменията за деление или умножение според кон-
кретния случай. Разнообразното представяне на задачи доведе до много динамична среда на провеж-
дане на уроците, в която нямаше ученик, който да не е ангажиран изцяло със случващото се в клас.

Резултати
В края на обучението с учениците от двете паралелки (експериментална и контролна) е прове-

ден тест със 7 задачи от различен вид, покриващи целия изучен материал, свързан с умножението и 
делението, както и логическа задача в края. Показаните резултати от теста потвърдиха заложени-
те в началото цели, свързани както с по-лесното и бързо разбиране на учебния материал, благодаре-
ние на динамичното онагледяване, така и с повишаване на интереса, наблюдателността и желание-
то за работа на учениците. Активното им участие в процеса на обучение, осигурено чрез интерак-
тивните компоненти на презентациите допълнително подпомогнаха обучението им по математи-
ка. Интересно е да се отбележи, че най-значимата статистическа разлика в резултатите от двата 
теста се открои в задачата за моделиране и логическата задача.

Изводи
Проведеното изследване демонстрира широките дидактически възможности при интегриране-

то на достъпните и лесни за създаване и използване от всеки учител обучаващи мултимедийни пре-
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зентации за усъвършенстване на обучението по математика на второкласниците. Важно е да се под-
чертае, че съдейки по резултатите от теста, учениците от експерименталния клас са подобрили 
най-вече уменията си за творческо мислене и логическо разсъждение, и не чак толкова уменията си за 
смятане, което означава че цъкълът презентации успешно допълва учебниците, в които задачите, 
развиващи тези процеси са слабо застъпени.

Може да се направи извод, че интегрирането на обучаващи мултимедийни презентации в обуче-
нието по математика на второкласниците значително подобрява учебния процес и води до по-ак-
тивното участие на учениците, стига да са спазени необходимите изисквания за създаване и използ-
ване на презентациите в клас.
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ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДИДАКТИЧНИ МАТЕРИАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС

INDIVIDUAL TEACHING MATERIALS IN MATHEMATICS EDUCATION IN FIRST GRADE
Gabriela Nikolova Kirova
Sofia University, Faculty of Preschool and Primary School Education

Abstract: This article is devoted to the problem of individual teaching materials and their role in the mathe-
matics education in the first grade. The current applications of mathematics textbooks for the first grade have been 
analyzed. Survey of primary school teachers from Sofia shows that only one in 20 respondents used applications 
in the textbooks for the first grade. The article presents ideas for alternative individual didactic materials for use 
in special learning activities, addition and subtraction with numbers up to 20. A system of exercises using various 
individual didactic materials, including a copyright didactic tool – „Numerical line MAT+“, for addition and sub-
traction of numbers to 20, has been offered.

Keywords: individual teaching materials, mathematics, first grade, addition and subtraction

Един от актуалните проблеми на обучението по математика в началните класове у нас е липса-
та на достатъчно индивидуални дидактични средства и материали за учениците. Според Л. Я. Зори-
на, под средства за обучение се разбират всички обекти, които служат като източник на учебна ин-
формация и като инструменти (собствени средства) за усвояване съдържанието на учебния мате-
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риал и решаване на възпитателни задачи [4]. В приложенията на учебниците по математика за първи 
клас (фиг. 1) има двуизмерни дидактични материали, отпечатани на картон и предназначени за из-
рязване и индивидуално ползване от всяко дете [1, 2. 3]. Те следва да се прилагат активно в ежеднев-[1, 2. 3]. Те следва да се прилагат активно в ежеднев-. Те следва да се прилагат активно в ежеднев-
ната работа по математика, особено при деца със затруднения в обучението. Това изцяло зависи от 
учителите. Анкетно проучване с 20 учители на начални класове от град София (подбрани на случаен 
принцип) показа, че те не използват приложенията към учебниците за първи клас. Само един от запи-
таните 20 потвърждава, че работи с материалите от приложението в учебника (моделите на бъл-
гарски банкноти). Аргументите им са различни, но неубедителни: невъзможност на децата да изре-
жат фигурите, вероятност учениците да забравят да донесат в училище вече изрязаните от роди-
телите им фигурки, боравенето с дидактичен материал като „разхищение на урочното време“, не-
достиг на време за практически дейности в уроците по математика, създаване на безпорядък на ра-
ботните места на учениците при ползване на индивидуални дидактични материали и пр. Един от 
безспорните недостатъци на съвременното математическо обучение в началните класове у нас е не-
говата прекалена академичност, липсата на разнообразие от дейности и активности на учениците 
в уроците. При драстичната липса на комплекти с индвидуални дидактични материали по матема-
тика в българското училище, неизползването на приложенията към учебниците е абсолютно нео-
правдано. Тези приложения следва да се направят по-качествени, по-разнообразни и по-функционал-
ни и да се използват активно в ежедневната работа по математика, особено от децата със затруд-
нения в обучението. 

       

Фигура 1. Страници от приложенията в актуалните учебници за първи клас
 
Една от главните задачи на обучението по математика в първи клас е учениците да овладеят съ-

бирането и изваждането с числата до 10, събирането и изваждането с числата до 20 без преминаване 
на (заемане от) десетицата и събирането и изваждането с числата до 20 с преминаване на (със заема- от) десетицата и събирането и изваждането с числата до 20 с преминаване на (със заема-от) десетицата и събирането и изваждането с числата до 20 с преминаване на (със заема-
не от) десетицата. От тях най-голяма трудност за съвременните деца представлява събирането и 
изваждането до 20 с преминаване на (със заемане от) десетицата. 

Овладяването на базисни математически умения е ключова трансверсална компетентност с 
безусловна важност за успешното реализиране на всеки човек в живота. Наред с това при условия-
та на интегрирано обучение в българското училище на деца със специални образователни потребно-
сти е особено важно на обучаемите да се предоставят повече и по-ефективни дидактически сред-
ства и материали, включително индивидуални средства, които да ги улесняват при изучаването на 
математика. 

Разработеното от авторката дидактическо средство – числова линия МАТ+ служи за по-лес-
но смятане на нагледна основа с числата до 20 и има за цел да осигури самостоятелност и резултат-
ност в индивидуалната работа в уроците по математика и при самоподготовка. Учителят следва 
да прецени в кои случаи и за какъв период от време на ученика му е необходимо да си служи с МАТ+ при 
събирането и изваждането с числата до 20.

Дидактическото средство по математика МАТ+ е подходящо за деца от първи клас. Изработе-
но е от дебел, плътен картон с гланцово покритие. Комплектът съдържа методическо ръководство-
указание и един брой картонена числова линия МАТ+. Числовата линия е предназначена за индивиду- индивиду-индивиду-
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ално ползване и е за многократна употреба. Върху страна А следва да се чертае (рисува) само с изтри-
ваем маркер (така наречените маркери за бяла дъска или маркери за сухо изтриване) в черен или друг 
контрастен цвят. Ползването на друго пишещо средство би направило невъзможно многократно-
то използване на числовата линия МАТ+.

Страна А на числовата линия МАТ+ представлява числова ос с напречни разграфявания (деления), 
означени с числата от 0 до 20. Означенията на деленията са и от горната и от долната част на чис-
ловата линия на страна А. Това дава възможност на детето да рисува/бележи дъги с маркера от вся-
ка от двете страни (горната или долната), както му е по-удобно или да онагледява събирането над, 
а изваждането – под линията.

Страна Б на числовата линия МАТ+ е стандартна чертожна линия със сантиметрови деления 
от 0 до 20. Това повишава приложимостта на дидактическото средство. С помощта на страна Б на 
числовата линия МАТ+ ученикът може да измерва и дори да чертае, ако няма друг индивидуален чер-
тожен инструмент. При чертане със сантиметровата линия (страна Б) на МАТ+ ученикът следва 
да ползва само молив, а не химикал, маркер или изтриваемия маркер, предназначен за страна А, тъй ка-
то изделието е от картон и може да бъде увредено. 

Предлаганото дидактическо средство числова линия МАТ+ служи за формиращо и за доказател-
ствено онагледяване. На учениците може да се даде указание да си служат с числовата линия МАТ+: 
за да решат дадена задача; за да проверят, дали вярно са решили дадена задача. 

Числовата линия се използва за решаване на задачи от събиране и изваждане с числата до 10 и до 
20. Особено полезна е при събирането с преминаване на десетицата (в кръга на числата до 20) от ви-
да: „8 + 6 = ?“ и при задачите от изваждане със заемане от десетицата (в кръга на числата до 20) от 
вида: „13 – 5 = ?“.

Решаването и онагледяването на задачи от събиране и изваждане с помощта на числовата линия 
МАТ+ може да стане по различни начини. 

При действие събиране:
1. Ученикът може да маркира (нарисува) 8 малки дъги от по 1 см (по единици), започвайки от 0 на-

дясно и така да достигне и отбележи едното събираемо (в горния пример 8) и после, тръгвайки 
от делението 8 да продължи да отброява и маркира още 6 дъги (по 1), достигайки до 14, което е 
и числото-отговор на задачата „8 + 6 = ?“. (фиг. 2)

2. Ученикът слага маркера направо на делението с числото 8 и от там надясно отброява и марки-
ра още 6 малки дъги (по 1), достигайки до 14, което е и числото-отговор на задачата „8 + 6 = ?“.

3. Ученикът слага маркера направо на делението с числото 8 и от там надясно маркира една голяма 
дъга (като отброява 6 деления) и достига до числото 14, което е отговор на задачата „8 + 6 = ?“.

4. Ученикът прави една голяма дъга от 0 до 8 и после маркира направо още една голяма дъга (като брои 
на ум до 6) и достига до числото 14, което е и числото-отговор на задачата „8 + 6 = ?“. (фиг. 2)

Фигура 2. Решаване на задачи от събиране с помощта на числова линия МАТ+
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При действие изваждане:
1.  Ученикът тръгва от делението, отговарящо на умаляемото (в горния пример 13) и наляво по 

числовата линия маркира и отброява 5 малки дъги (по 1), достигайки до числото 8, което е и 
числото-отговор на задачата „13 – 5 = ?“. (фиг. 3)

2. Ученикът тръгва от делението, отговарящо на умаляемото (в горния пример 13) и наляво по 
числовата линия маркира направо една голяма дъга (като брои на ум до 5, проследявайки с по-
глед деленията на ляво от 13) и достига до числото 8, което е и числото-отговор на задачата 
„13 – 5 = ?“. (фиг. 3)        

Фигура 3. Решаване на задачи от изваждане с помощта на числова линия МАТ+

Числовата линия може да се използва успешно и при решаване на задачи с повече от едно пресмя-
тане. 

Например: сбор на 3 събираеми от вида 7 + 3 + 6 = ? (фиг. 4) 
С нейна помощ, учениците могат да решават и задачи от действие изваждане с две последова-

телни пресмятания като се спазва реда на извършване на пресмятанията отляво надясно. Например: 
15 – 5 – 3 = ? (фиг. 4)

Фигура 4. Решаване на задачи с 2 пресмятания с помощта на числова линия МАТ+
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Горните два типа задачи също имат отношение към събирането и изваждането на числата до 20 
с преминаване на (със заемане от) десетицата.

В първия случай детето в крайна сметка решава задачата „7 + 9 = ?“, а във втория – задачата 
„15 – 8 = ?“. 

Числовата линия МАТ+ е много подходяща при решаването на задачи от типа „верижки“ с 2, 3 и 
повече пресмятания. Тя дава възможност с този вид задачи да се справят и деца, които все още не са 
усвоили в достатъчна степен устното смятане (смятането на ум). Условия за успешното решава- Условия за успешното решава-Условия за успешното решава-
не на задачи с помощта на числовата линия МАТ+ е ученикът да владее съзнателното броене в прав 
и обратен ред и да има елементарни графични умения. Децата със специални образователни потреб- Децата със специални образователни потреб-Децата със специални образователни потреб-
ности могат да ползват числовата линия в уроците по математика постоянно, както и при реша-
ване на задачи от събиране и изваждане без преминаване – до автоматизиране на тези пресмятания и 
овладяването на устното смятане до 10 и до 20.

Числовата линия МАТ+ може да се използва и във II клас за онагледяване на някои таблични резул-
тати при въвеждане на действие умножение като сбор на равни събираеми: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ? , 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ? и т.н. (в кръга на числата до 20)

Основните индивидуални дидактични материали, от които се нуждае всяко дете за урочната и 
самостоятелната работа по математика в първи клас могат да се сведат до следните: 

 y модели на геометрични фигури – кръг, квадрат, правоъгълник (който не е квадрат), триъгъл-
ник – в различни големини и в различни цветове;

 y картони с изписани с цифри числа от 1 до 10, от 11 до 20 и (евентуално по новите учебни про-
грами) на десетиците до 100 (30, 40, 50...100);

 y модели на българските парични знаци – банкноти и монети;
 y модели на единици, десетици и стотици, състоящи се от квадратчета със страна 1 см (фиг. 5)

Фигура 5. Модели на стотица, десетица и единици от квадратчета със страна 1 см.

Освен тези двуизмерни модели на нагледни дидактически материали, които да се отпечатат на 
плътна хартия (картон) и да се поместят като приложения в учебниците за първи клас могат да 
се направят от учителите, от самите деца и/или техните родители колекции от конкретно-пре-
дметни множества. Тези колекции включват по 10 или по 20 елемента от природни материали, под-
ръчни материали и елементи от популярни игри като: карти за игра (1 комплект), зарове за игра (2 
или 3 големи), плочки от домино, пионки от „Не се сърди човече“, пулове от табла, капачки от пласт-
масови бутилки, копчета (големи), бонбони (опаковани, дропс), гуми, големи кламери, пластмасови 
чашки за кафе, дървени бъркалки за кафе, химикалки, ластици, шноли за коса, листа, кестени, миди, ох-
люви, камъни, шишарки и много други.

Много достъпно и ефективно дидактическо средство за първи (и за втори) клас са снопчетата 
от сламки за сок. Сламките за сок, които се продават в пакети по 100, се разрязват внимателно на-
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пречно, точно на 2 равни части. Така от 50 сламки се получават 100 еднакви „пръчици“, които се за-
вързват с помощта на малки гумени ластици в снопчета по 10 броя. Образуват се 10 десетици, кои-
то могат да бъдат обединени (завързани с по-широк ластик) заедно в една стотица. За едно дете от 
първи клас, по актуалната учебна програма, при изучаване на числата до 10 и до 20 са необходими 2 
снопчета (общо 20 пръчици), които се получават от 10 сламки за сок, разрязани на две. С помощта на 
2 снопчета от сламки за сок успешно се онагледяват двуцифрените числа от 11 до 20, случаите на съ-
биране и изваждане с числата до 20 без преминаване на десетицата (от вида 10 + 3 = 13, 12 + 3 = 15, 14 
– 10 = 4, 18 – 5 = 13) , както и случаите, когато сборът е 20 и изваждането от 20 на едноцифрено или 
на двуцифрено число (от вида 14 + 6 = 20, 20 – 3 = 17, 20 – 12 = 8).

Същите пръчици (направени от сламки за сок) учениците могат да използват не само при изуча-
ване на естествените числа, действията събиране и изваждане, но и за да решават задачи с геомет-
рично съдържание като например, да моделират върху чина си геометрични фигури и др.

Учебният процес по математика в началния етап на основната образователна степен би бил 
много по-ефективен с използване на повече, по-разнообразни и по-универсални (и достъпни) индиви-
дуални дидактически средства и материали за всеки ученик. За децата от първи клас практически-
те дейности с такива материали, формиращото и доказателственото онагледяване с тяхна помощ, 
включването на занимателни елементи и дидактични игрови упражнения с подобни нагледни сред-
ства гарантира успешното и съзнателно усвояване на елементарните математически представи 
и базисните умения за решаване на задачи с действията събиране и изваждане. Индивидуалните ди-
дактически средства позволяват включване на повече задачи за групово изпълнение в уроците по ма-
тематика в първи клас и улесняват интерактивното обучение. Издателите на учебна литература 
(учебните комплекти) и учебно-технически средства и материали за начална училищна възраст са в 
дълг към учебната практика. Наред с това и самите учители имат отговорност да изискват и на-
сочват към по-активно и регулярно използване в ежедневната урочна и извънурочна дейност на ди-
дактически средства по математика. Това е необходимо в най-значима степен за децата с временни 
затруднения по математика или за интегрираните в масовото училище деца със СОП за ежедневна-
та им урочна работа по математика, както и за индивидуалните им учебни занимания с техните ре-
сурсни учители и специални педагози. 
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МЕТОДЪТ НА РАБОТНИТЕ СТАНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

METHOD OF THE WORKING STATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION
Albena Zaharieva Panteleeva – Kondeva 
54. Secondary School „St. Ivan Rilski“, Sofia

Abstract. The method of the working stations is well-known in educational process in primary schools in Eu-
rope. The method presents the origin and every version which can be applied in practice. All the necessary materi-
als and the steps for preparing school lessons are listed. Making a pros and cons list is indispensable. Some specific 
materials are offered because they were used in mathematics educational process in 4th grade.

Keywords: education, primary school, working stations, mathematics

Бързото развитие на обществото в последните години наложи промяна и в образователната 
практика. Все по-често се прилагат форми и методи на преподаване, които целят да активизират 
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учениците и да ги привлекат като осъзнати и търсещи участници в учебния процес. Добри възмож-
ности предлагат т. нар. отворени методи на преподаване, които предизвикват учащите се към дей- нар. отворени методи на преподаване, които предизвикват учащите се към дей-нар. отворени методи на преподаване, които предизвикват учащите се към дей-
но участие в процеса на обучение и формират положителна мотивация за учене, социални умения и 
потребност за самостоятелно търсене на нови знания. 

Един от методите, които приложих в учителската си практика е методът на работните стан-
ции. Този начин на работа е добре познат и доказал ефективността си в Европа, но относително не-
познат в България [1]. Прилага се успешно в началните училища, а все по-често и при обучението на 
по-големи ученици. Идеята за него идва още от педагозите-реформатори, но в своя окончателен вид 
се оформя след 1952 г., когато Морган и Адамсън създават известната схема на кръговата трениров- г., когато Морган и Адамсън създават известната схема на кръговата трениров-г., когато Морган и Адамсън създават известната схема на кръговата трениров-
ка. Методът е приложим при обобщаване и систематизиране на знания и при интердисциплинарна 
работа. Той дава добра алтернатива за ефективно обучение при класове, в които има големи различия 
в степента на овладяване на знанията или деца със СОП. Така всеки ученик работи със свое темпо и 
не се чувства притиснат от другите. По този начин те са едновременно активни и удовлетворени 
от постигнатото, учат се един от друг, работят съвместно, общуват и намират общи решения. 
Обучението е индивидуализирано и диференцирано според възможностите на учениците.

Работните станции могат да се прилагат в няколко разновидности: 
 y Станцията може да има различни приоритети: нова информация, практическа работа, игра, 

придобиване на умения, експеримент.
 y Станциите могат да бъдат от затворен тип /задължителни/, отворени /свободно избираеми/ 

или смесен тип.
 y Обработката на задачите може да бъде свободна или в предварително зададена форма /формат/.

Прилагането на метода на работните станции изисква сериозно планиране и предварителна под-
готовка от страна на учителя. Избира се темата, по която ще се работи, броя на станциите, под-, по която ще се работи, броя на станциите, под- по която ще се работи, броя на станциите, под-
готвят се материалите, правила за работа и оценка. При партньорските и групови задачи трябва да 
се прецени по какъв начин ще се формират групите. Практиката показва, че оптималният брой на 
учениците в група е до трима. Тогава ефективността е най-голяма, а постиженията – високи.

Преди започване на работа на учениците се предоставя т. нар. „фиш за напредъка“, на който се 
отбелязва личния напредък по станциите на всеки. Коментират се и правилата по които трябва 
да се работи. Този етап е особено важен за малките ученици, защото очертава стандарта по който 
ще се оценява направеното. След това се преминава към следващата стъпка – същинската работа по 
станциите. Предвидените задания трябва да са степенувани по сложност, да се редува използване-
то на различни сетива и се поставя акцент на ученето чрез правене. При затруднение, учителят е 
на разположение да окаже съдействие и да насочи ученика. В обучението по математика е удачно да 
се предвидят игри или други нестандартни задачи, защото така се разчупва шаблона и учениците се 
мотивират. Практиката ми показа, че е подходящо подобни дейности да са поставени като първа 
или последна станция, а при обемисти теми с голям брой станции – и в средата. За по-бързите учени-
ци трябва да се предвидят допълнителни задания. По този метод в рамките на дадена тема може да 
се роботи един или няколко часа. В края на занятието учителят трябва да предвиди време за провер-
ка и оценка. Преценява се работата спрямо зададените стандарти в началото. Добре е учениците да 
се предразположат към споделяне на затрудненията, които да се обсъдят. Подходящо е освен оценка 
да се направи и самооценка. Работата приключва с подреждането на работните листове и фиша за 
напредъка в индивидуални папки, където в хронологичен ред се съхранява направеното през годината. 

За по-голяма яснота предлагам една от разработените теми за 4. клас – „Числата след 1000“. 
Станциите са от затворен тип.

I станция: На станцията има няколко комплекта от флаш-карти. На лицевата страна е записано 
число, а на обратната страна – как се чете това число. В партньорска работа децата ще проверят 
дали знаят как се произнасят многоцифрените числа. При правилен отговор – картата се отделя – 
при грешен се връща в купчинката отдолу. 

II станция: 
 1 зад. Запиши числата.
а) седем хиляди и десет; шестдесет и пет хиляди и две; един милион сто двадесет и две хиляди и 

двеста.
б) 5 хил. + 1 стот. + 3 дес. + 7 ед. = 
9 десетохил. + 6 хил. + 2 стот. + 0 дес. + 8 ед. = 
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1 стохил. + 7 десетохил. + 0 хил. + 6 стот. + 3 дес + 5 ед. =
2 зад. Запиши числата, които са между:
3 998 и 4 000  
71 109 и 71 113  
3 зад. Запиши липсващите числа.

10 100 10 400

72 010 72 030

 4 зад. Отгатни и запиши думата.

 064 9 876 95 007  10 700  9 999

 А  О  Б  В  Р

1. Деветдесет и пет хиляди и седем
2. Най-голямото четирицифрено число
3. 8 хил. + 0 стот. + 6 дес. + 4 ед. 
4. Най-малкото петцифрено число с цифра на стотиците 7.
5. Най-голямото четирицифрено число, записано с различни цифри.
Думата е: ......................... 
III станция:
1 зад. Подреди по големина числата 53 007, 7 435, 11 112, 1 112, 1 032 745.
2 зад. Сравни числата (<, >, =).
а) 57 763 ..... 57 673   98 103 ....... 98 130  1 342 007 ...... 1 342 009
б) 7 165 м ....... 7165 км  3 456 кг ....... 3456 т   8 679 г ....... 8 769 кг
3 зад. Провери и поправи където се налага.
12 769 < 102 769   357 766 = 375 766   12 364 777 > 122 364 777 
4 зад. Пресметни.
1000 – 884   ........... . 2  ............ + 437   ..........: 3  ......... . 4
.......... + 13  ...........: 5     ............ – 81   ........... . 0     ..........
IV станция: Задачата на тази станция е за оцветявяне на картинка при спазване на дадена леген-

да. В отделните сектори от картинката са записани числа след 1000. А от легендата децата трябва 
да съобразят цветовете за оцветяване.

Методът на работните станции предлага необходимото разнообразие в обучението и възмож-
ност на учащите се да приложат конкретни знания в практически план и да изпълнят нещо напълно 
сами. Балансираното му прилагане съвместно с други методи на обучение дава възможност за пови-
шаване равнището на опита и постиженията, както и на мотивацията. Методът оказва положи-
телно влияние и върху социалните компетентности на учениците – подобряване на комуникация-
та, взаимопомощ, работа в екип. 
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Abstract. This paper isn’t intended to examine the classifications and characteristics of teaching principles 
that are found in many scientific papers. The article tries to find the location of the established teaching principles 
in the rapidly changing, new educational technologies. It presents the principles of scientific quality, visibility, 
awareness and activity, systematic, durability of knowledge and skills differentiation and individual approach to 
learning the relationship between theory and practice and their functional interaction in multimedia learning field 
in mathematics lessons in primary school age. Here evidence is given that in interactive training in mathematics 
didactic principles are closely related to a system and their interaction makes learning process more effective. It 
is their interaction in the multimedia field that promotes more complete realization. Functional characteristics of 
the system may have a variable character, but its structure retains its composition in line of durable, remaining 
centuries assertion that principles are a staring point and guide to action.

In mathematics education in elementary school teacher’s role as a trainer and facilitator of knowledge should 
not be shifted completely from the modernized concept of „moderator“ as actually learning is accompanied by an 
inspiration and a positive emotional attitude that stimulate processes of memorizing and activate students. Skillful 
application of traditional methods with new appropriate tools – animation, video, simulations and interactive 
attractions makes the lesson again targeted lesson. The model of modern mathematics lesson does not involve itself in 
the literal overflow of digital content in classroom unit. Not all interactive tools have the same application in different 
types of lessons, and not every model of interactive learning can be adapted to different types of lessons. As leading 
beginnings and basic requirements for determining the content and teaching methods, however, didactic principles 
resist the most modern e-learning. They determine the direction of teaching and the activities of the teacher in it. 

Интерактивната образователна среда търси отговор на въпросите, свързани не само с пробле-
ма „Какво да се учи?“, но и „Как да се учи?“. Непрекъснато увеличаващият се обем от знания, които 
трябва да усвоят подрастващите, налага по-кратки срокове за усвояване на учебния материал. То-
зи факт предполага търсене на средства за синхрон между динамиката в преподаването и нарасналия 
обем от учебен материал, между новия начин на оценяване и анализът на постигнатите резултати. 
Всичко това се постига чрез внедряването на нови образователни технологии, които целят подпо-
магане на учебния процес и повишаване на неговата ефективност.

В обучението по математика в началните класове ролята на учителя като обучител и посред-
ник на знания не бива да се измества напълно от модернизираното понятие „модератор“. Действи-
телно ученето е съпроводено от вдъхновение и положителна емоционална нагласа, които стимули-
рат процесите на запомняне и активизират учениците, но ползването на готови интерактивни 
уроци, които крият редица несъвършенства, могат да доведат до обратен ефект. Моделът на съвре-
менния урок по математика не включва в себе си буквалното преливане на електронното съдържание 
в урочната единица. Не всички интерактивни средства имат еднакво приложение в различните ти-
пове уроци и не всеки модел на интерактивно обучение може да бъде адаптиран към различните ви-
дове уроци. Като водещи начaла и основополагащи изисквания за определяне съдържанието и мето-aла и основополагащи изисквания за определяне съдържанието и мето-ла и основополагащи изисквания за определяне съдържанието и мето-
дите на обучение обаче, дидактическите принципи устояват и на най-модерното електронно обу-
чение. Те определят насочеността на учебния процес и дейността на учителя в него. Умелото при- Умелото при-Умелото при-
лагане на традиционната методика чрез новите средства – анимации, видео, симулации и атракции 
прави интерактивния урок отново целеви урок 

Настоящата разработка няма за цел да разглежда класификациите и характеристиките на ди-
дактическите принципи, които са намерили място в редица научни трудове. В материала се прави 
опит да се намери мястото на утвърдените дидактически принципи в стремглаво променящите се 
нови образователни технологии. 
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Принцип за НАУЧНОСТ
Този принцип от само себе си налага изискването цялото учебно съдържание да бъде подчинено 

на всички постижения на науката. И докато математическата наука е една от най-трайните и ус-
тойчиви във времето природни науки, динамично променящата се мултимедийна среда търпи но-
ви измерения във всеки изминал ден. Истинско изкуство се оказва учителят по математика да наме-
ри приложението на новите образователни технологии в овладяването на трудните математиче-
ски знания. Изследванията показват, че научната основа в учебното съдържание не е пречка да се из-
ползват новите технологии. 

Принцип за НАГЛЕДНОСТ
Това е принципът, чрез който се развиват и усъвършенстват наблюдателността, сетивните 

представи и активността в процеса на обучение.
Днес традиционните нагледни дидактически средства отстъпват мястото си на цифровата 

мултимедия и електронните комуникации. Глобалните компютърни мрежи и най-вече Интернет 
позволяват разпространението и ползването на кодираната в цифров вид информация от огромен 
брой потребители по всяко време. Интернет и световната информационна мрежа (Web) постепен-
но променят модела на обучение. Наред с традиционното обучение вече се налагат нови модели на 
електронно обучение.

Редица автори представят мулти медията като съчетаване на повече от една медии, или мно-
гомерна среда за представяне на информационни обекти. Добавянето на звук или интерактивност 
към информационния продукт, който обединява два или повече от следните основни елементи: тек-
стова информация, графика (неподвижни илюстрации), звук, анимация прави мултимедийният урок 
изключително атрактивен и занимателен. Спецификата на учебния предмет Математика предпо-
лага да се работи с абстрактни математически модели. Научно е доказано, че абстрактните научни 
знания могат да се възприемат по-лесно от малките учениците, когато са подкрепени от конкрет-
ни примери, обосновани с конкретни факти и онагледени с конкретни образи. Ето защо мултиме-
дийните презентации с изключителен ефект съдействат за нагледно образното мислене на малките 
ученици. Оживяването на сюжетите в трудните математически задачи спомага за силната връзка 
между усвояването на научните знания под формата на определения и правила и реалната практи-
ка от детското ежедневие. В тази посока принципът за нагледност позволява да се увеличи и инте-
ресът към ученето, който е определящ фактор за мотивацията в начална училищна възраст. В учеб-
ния предмет Математика текстът представя условия и записи на задачи, чрез които се предава ма-
тематическа информация. В стандартния урок тази информация се осъществява по традиционен 
начин на хартиен носител. В интерактивния урок намират място хипертекстовете, които осъ-
ществяват връзка с други медии и се явяват основа на мултимедийния проект; дигиталните дидак-
тически ресурси, които се въвеждат чрез скенер; компютърно генерираната графика, анимацията 
(двуизмерна, обемна (3D) и интерактивна (пряко взаимодействие на учителя с анимацията) и т.н.

Принцип за СЪЗНАТЕЛНОСТ и АКТИВНОСТ
„Съзнателността в обучението предполага учениците да разбират смисъла на усвояваните зна-

ния, умения и навици, да си представят ясно целите и значението на собствената учебна дейност, 
умение практически да прилагат придобитите знания при нови условия, формиране върху тяхната 
основа на устойчиви убеждения, способност за самоконтрол.“ [7:221]

Съзнателното отношение към учебната работа не е отсъствало и в традиционната методика. То 
винаги е ускорявало и облекчавало разбирането на учебния материал. В анимираните задачи на мулти-
медийния урок учениците са поставени в условия, които позволяват те да достигнат до верния от-
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говор със собствени усилия. Подборът на задачите в урока по математика, свързан с реализирането на 
съзнателността предполага да се акцентира върху тези, в които от учениците се изисква да отделят 
и обобщават съществените признаци, да сравняват явленията по степен на общност и различие, да 
анализират и синтезират изучаваните явления и процеси, да използват дедуктивния подход в познава-
телната дейност заедно с индуктивния. По този начин се цели и преодоляване на формализма в обуче-
нието. Чрез навигацията в мултимедийните презентации се позволява децата многократно да се връ- Чрез навигацията в мултимедийните презентации се позволява децата многократно да се връ-Чрез навигацията в мултимедийните презентации се позволява децата многократно да се връ-
щат до откриване на правилния отговор. В уроците с преобладаващ геометричен материал е важно 
учениците да работят самостоятелно. Ако се прекали с обясненията и демонстрациите или урокът 
премине изцяло под формата на мултимедийна презентация, се получава пасивно съзерцание. То не до-
принася за развитие на активното внимание на децата. В тази посока принципът за съзнателност, за-
едно с принципа за нагледност и активност позволяват получените със собствен труд знания да ос-
танат много по-трайни в дълготрайната памет на учениците. Трайността на знанията се определя 
и от други фактори, които умело се съчетават в интерактивната образователна среда. Търсенето на 
причинно-следствените връзки чрез възможностите, които предоставя интерактивната мултиме-
дия прави усвоените знания не само трайни, но и дълбоко осъзнати.

Принцип за ДОСТЪПНОСТ
От изключителна важност при изработването на мултимедийната презентация е изискването 

за спазване на принципа за достъпност. Той предполага обучение, при което с най-голяма лекота де- Той предполага обучение, при което с най-голяма лекота де-Той предполага обучение, при което с най-голяма лекота де-
цата да възприемат поднесената им информация. Сложността на математическите задачи често е 
причина да накарат малките ученици да загубят интерес от решаването им. Визуализацията и игро-
вите похвати в презентациите, както и компютърните игри, съобразени с възрастовите особено-
сти на малките ученици, дават възможност използването на най-малко усилия при решаването на 
задачите и усвояването на новите знания. Така уроците стават интересни и забавни за учениците, 
а желанието за творческо търсене нараства и при най- проблемните ученици. Важно значение в мул-
тимедийния урок играе спазването на дидактическите правила за достъпност, формулирани още от 
Я. А. Коменски – „От лесното към трудното“ ; „От известното към неизвестното“ и „От просто- А. Коменски – „От лесното към трудното“ ; „От известното към неизвестното“ и „От просто-А. Коменски – „От лесното към трудното“ ; „От известното към неизвестното“ и „От просто- – „От лесното към трудното“ ; „От известното към неизвестното“ и „От просто-– „От лесното към трудното“ ; „От известното към неизвестното“ и „От просто-
то към сложното“.

Например: В Методиката за запознаване на учениците с мерки и операции с именувани числа – 3 
клас, се използват следните задачи, които съдържат известни за учениците знания:

Усвояване на знания за наименование на основните мерни единици и техните многократници и 
подразделения. Например: метър – основна мерна единица за дължина, с представка кило – се образу-
ва многократника КИЛОМЕТЪР, а с представките мили-, санти-, деци- се образуват наименования-
та на подразделенията: милиметър, сантиметър и дециметър. Аналогично е образуването на наиме-
нованията на мерките за маса (грам). Изключение от посоченото правило правят мерките за време, 
които са изградени върху основата на шестдесетичната бройна система, в която има 60 минути, а 
1 минута – 60 секунди.

Чрез визуализациите в мултимедийните уроци се цели:
 y изграждане на реални представи и понятия за всяка мярка (дължина, маса, време)
 y  изграждане на измервателни умения и навици чрез разнообразни упражнения, които се изразя-

ват в практическата работа на учениците с отделните мерки.
 y усвояване на умения за извършване на пресмятания с именувани числа;
 y да осъзнаят преобразуването на мерки, които изразяват дадена мярка;
 y да се съдейства за развитие и в най-голяма степен пространствените представи;

Принцип за СИСТЕМНОСТ 
Чрез този принцип усвояването на математическите знания и умения се осъществява в ло-
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гическа връзка на основата на съществените признаци на предметите и явленията. Интегрира-
нето на новите понятия в по-обобщени системи позволява да се запомни най-същественото, ко-
ято да остане в дълготрайната памет на ученика. 

Принципът за системност предопределя основата в усвояването на знанията, уменията и 
навиците, които се формират във всеки етап на обучение, както и тяхното надграждане за ус-
вояването на общообразователния мининмум. Логическата връзка между компонентите на об-
разователния процес, в която водещо значение имат съществените признаци на предметите и 
явленията, ги обвързва в цялостна система. Външните фактори на средата на тази система, ка-
квито в случая се явяват информационните средства за обучение в интерактивната образова-
телна среда стоят в основата на интерактивното обучение. Те предопределят иновациите в 
образованието и очертават пътищата за бъдещото развитие на информационното общество. 
Хардуер (новата класна стая), софтуер (програмите РоwerРoint, Mouse Mischief, Scribblar и т.н.) 
са част от външните фактори, с които взаимодейства системата. В тази посока систематизи-
рането на компонентие от системата намира своята тясна обвързаност със съзнателното ус-
вояване на знанията, уменията и навиците. Новите знания по математика трябва да намерят 
своята интеграция във все по-обобщени системи от понятия, за да се открои най-съществено-
то и то да бъде трайно запаметено. Спецификата на учебният предмет предполага, че в дълго-
трайната памет на учениците трябва да останат само тези най-съществени математически 
знания, които е необходимо бързо „да бъдат извикани на помощ“, за да се реши съответната за-
дача. В този план за реализирането на системността в обучението по математика от изключи-
телна важност са следните фактори:

1. Държавните документи за образователното съдържание – учебни планове, програми, учеб-
ници, електронните учебници, образователните портали.

2. Изградените методически насоки за обучението по математика в начален курс. 
3. Междупредметните връзки. Интерактивният урок по математика предполага използване не 

само знания по математика, но и използване на знания по други дисциплини. Интердисциплинарни-
ят подход изисква всеки учител по математика да предлага приложение на математическите знани-
ята в различните сфери от живота и мястото им в отделните науки (в начален курс – природозна-
ние, роден край, изобразително изкуство, домашен бит и техника и много други). Междупредмет-
ните връзки в обучението по математика са с изключително големи възможности за реализация 
поради новите възможности на интерактивната мултимедия. Възможността за съчетаването 
на аудиофайлове с картина и анимация увеличават многократно възможностите за интегритет 
с разтоварващи учебни предмети, сред които са Изобразителното изкуство и Музиката. Зна-
нията по Роден край, Човек и общество, Човек и природа, присъстват неизменно в текстовите 
задачи и намират подходяща визуализация в картинните изображения на задачите. Работата с 
компютър предполага използването на софтуер с интерфейс, което от само себе си налага задъл-
жителните междупредменти връзки с английския език. Независимо от малката възрастова гру-
па на учениците в начален курс е необходимо да бъдат овладени основни понятия, с които деца-
та да се ориентират в компютърната среда. 

4. Вътрешнопредметните връзки 
Осигуряват приемственост при изучаване на нов материал. 
При методическата разработка на дадена тема учителят трябва да определи задължително оп-

орните понятия и процеси, които вече са изучени и могат да се използват при разглеждането на но-
ва тема от същия модул или от друг модул. Например, при изучаването на математическите опера-
ции събиране и изваждане, умножение и деление с числата да 1000 в трети клас, се използва аналогия-
та от изучения материал с числата до 100. 
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5. Класификацията и сравнението присъстват в почти всеки урок по математика, тъй като те 
са основни логически операции, без които е невъзможно да бъдат усвоени математическите знания 
(примерно, при мерни единици тон, килограм, грам, учениците сравняват малки с големи животни 
според тяхната маса).

6. Изложението на учителя – досегашните планове, схеми, таблици и др. дидактически материа-
ли отстъпват мястото на електронните уроци и възможностите на информационните и комуни-
кационни технологии, което променя и самите изисквания към изложението – не само да има ясна и 
проста структура, но и да е поднесено по най-достъпния начин, съобразен с възможностите на но-
вите ИКТ. 

7. Уроците за повторение и обобщение – предназначението им е да съдействат за по-добро сис-
тематизиране на усвоените знания. Мултимедийните презентации, които позволяват пестене на 
време и изключителна плътност и динамика на урока. 

Принцип за ТРАЙНОСТ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА
Този принцип е свързан с използването на такива методически похвати и осигуряването на усло-

вия, при които да се гарантира задълбочено усвояване на учебния материал, а не повърхностно пре-
подаване. Възможностите в интерактивната образователна среда учениците да приложат изучено-
то на практика са много по-големи, тъй като способите за повторение, затвърдяване и прилагане на 
знанията са много по-разнообразни. 

Информационните и комуникационни технологии стимулират по различен начин ученическия 
интерес и поддържат вниманието за усвояването на новите знания. Утвърдилите се в годините 
традиционни методи на преподаване отстъпват в значителна степен своето място, въпреки че в 
математиката рутинното решаване на задачи съдейства за автоматизиране на придобитите ин-
телектуални умения до превръщането им в навик (напр. умение за прилагане алгоритъма за решава-
не на текстови задачи и задължителната проверка в края на задачата, превърнала се в навик). Инте-
рактивното обучение насърчава самостоятелно ориентираното учене, в което ученикът заема цен-
трално място. 

За реализирането на трайността най-важно значение имат няколко основни похвата:
 y На първо място повторението. Тъй като мултимедийния урок позволява да се оптимизира 

плътността и динамиката на учебното време, спестеното време от часа може да се използва 
за допълнителни задачи и повторение на учебния материал, който изисква допълнителни уси-
лия от страна на учениците.

 y Огромните възможности на визуализациите в мултимедийните продукти дават възможност 
онагледяването да стане по най-разнообразни начини, да се използват разнообразие на методи-
те и формите и да се прилагат редица творчески подходи в учебната работа.

 y За разлика от традиционната методика, в която постоянното връщане към старите знания 
има ограничени възможности, в интерактивната те са далеч по-големи и е възможно те да бъ-
дат интерпретирани по нов начин и от нова гледна точка. 

 y На второ място за реализиране на трайността, запомненият материал е необходимо да 
бъде свързан със старите знания. Това е основно изискване във всеки урок по математика, 
тъй като ако в други учебни предмети даден учебен материал може да не намери следващо 
приложение в работа, то в математиката той е свързан в логическа верига и изпускането 
на основни знания и умения може да доведе до невъзможност за по-нататъшно усвояване 
на математическата наука. Ето защо учебният материал трябва да бъде структуриран в 
смислови части, които спираловидно се надграждат.

 y Интерактивните методи чрез прилагането на ИКТ спомагат многобройните впечатления, 
които добива детето да възбудят различни нервни клетки от различните части на главния 
мозък. Научно е доказано [5], че „информациите чрез химичен код се въвеждат в структурата 
на определени молекули, т.е. – че се натрупват. Но най-голямото значение на главния мозък се 
състои не в натрупването, а в неговата способност да се сравнява и да подбира, да координира 
и интегрира. Върху и така не особено простия процес на приемане и предаване на информация 
се наслагва още и сложното съчетаване на впечатленията от заобикалящата ни действител-
ност, свързана почти изцяло с феномена математика.

Според Карл Хайнц Беелих и Ханс-Херман Шведе „ученето е изменение на отношението чрез въз-
приемане на впечатления от околната среда“ [5:83]. При решаването на различни видове математи- [5:83]. При решаването на различни видове математи-При решаването на различни видове математи-
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чески задачи в мултимедийния урок в началните класове, факторите, които влияят при запомняне-
то и забравянето са същите, които влияят при цялостния процес на ученето, а именно:

 y ограниченият капацитет на нашия главен мозък;
 y различията в учебното съдържание;
 y различията в учебните цели;
 y мотивацията за учене;
 y учебното време и разпределението на почивките (именно чрез интерактивните методи почив-

ките преобладават и интересът към учебния процес се поддържа през целия процес на учене);
 y видът и броя на сетивните органи, които участват в учебния процес! – сетивата и нагледно 

образното мислене при визуализацията спомагат за активизиране на повече сетивни органи)
 y видът и обемът на появяващите се смущения и задръжки – учениците се чувстват освободени 

и партньори на учителя. Новият подход на поддържащ интерес чрез сътрудничество в проце-
са спомага за преодоляване на страха и задръжките от страна на ученика;

 y  Когато новата информация измества и се наслагва върху по-старата, неизползвана информа-
ция, говорим за забравяне.

Процесите на забравяне не са чужди при решаването на математически задачи. Оперирането с 
различни видове формули, правила и алгоритми на решаване прави процесът на решаване на матема-
тическите задачи в значителна степен автоматизиран. Рутинното изпълнение на аритметичните 
операции кара решаващия задачата да автоматизира действията си, когато е налице процес на за-
помняне. В случаите на забравяне напрежението нараства и стресът от невъзможността за дости-
гане до верния резултат е причина не само за задръжки, но може да се превърне и в причина за трайна 
загуба на мотивацията за учене по математика.

Резултати от мултимедийния урок:
 y Избягва се еднообразното повторение;
 y Прилагат се разнообразни методи, форми и подходи;
 y Дава се възможност за решаването на повече практически задачи;
 y Увеличава се възможността за повече самостоятелна работа и творческа изява на учениците 

при прилагането на знанията и развиване на детското въображение.
 y Проверката и оценката на знанията са бързи, динамични и обективни и позволяват пряк ана-

лиз за всеки ученик във всяко ядро на учебното съдържание. (Mouse Mischief) 
 y Дават се много по-големи възможности за прилагането на знанията в практиката;

Принцип на ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД И ДИФЕРЕНЦИРАНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО
Структурирането на учебния материал и в хоризонтална, и във вертикална посока в учебни програ-

ми за всикчки възрастови групи чрез усвояването на основни ядра по определено учебно съдържание пред-
полага знанията, които се дават по учебния предмет Математика да бъдат адаптирани към възрастови-
те особености на учениците. Въпреки близостта на възрастовите особености обаче, е необходимо да се 
има предвид, че знанията се усвояват индивидуално от всеки ученик според възможностите му.

Спазването на принципа за индивидуален подход при използването на интерактивни методи на 
обучение е от изключи телно важно значение за обучението по математика, тъй като в процеса на 
работа с компютъра се проявяват индивидуалните особености на ученика, а в хода на самостоятел-
ната работа, ученикът показва своите индивидуални различия. Компютърните технологии дават 
възможност да се поставят индивидуални задачи в зависимост от работоспособността и индиви-
дуалните особености на децата и учителят има възможност за избор на средства и методи за обу-
чение. Опасността от произволно кликане и разсейване, което пречи на мисловните процеси, налага 
учителят внимателно да подхожда към всеки ученик поотделно.

Принцип за ВРЪЗКАТА НА ТЕОРИЯТА С ПРАКТИКАТА
В обучението по математика този принцип заема съществено място в системата от дидакти-

чески принципи. Едва ли има по-ярко доказателство за пряката връзка на теорията с практика в обу-
чението от възможностите, които предоставя мултимедийното обучение. Поради ярко очерта-
ния приложен характер на математическата наука, акцентирането на приложните аспекти на тази 
учебна дисциплини е от особено важно значение. Принципът е свързан с реализацията на принципите 
за съзнателност, активност, достъпност, системност, индивидуален подход, нагледност. При раз-
глеждането на тези принципи могат да бъдат посочени редица примери за осъществяване на връзка-
та теория – практика (презентации и електронни уроци).
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Реализация на принципа в мултимедийния урок:
1. Чрез визуализиране на задачи с конкретно практическо приложение от ежедневието на учени-

ците.
2. Чрез използване на подходящи аналогии от ежедневието или други учебни дисциплини при въ-

веждането на нови понятия или нови знания.
3. Чрез съставяне на текстови задачи по числов израз и по картина.
4. Връзка на дидактическите принципи в мултимедийна среда: 

Фигура 1. Връзки между принципите на обучение в интерактивната образователна среда

В интерактивното обучение по математика дидактическите принципи са тясно свързани в 
система и тяхното взаимодействие прави учебният процес ефективен. Именно тяхното взаи-
модействие в мултимедийната среда спомага за по-пълноценната им реализация. Функционални-
те характеристики на системата могат да имат променлив характер, но нейната структура 
запазва своя състав, в синхрон на трайното, останало столетия наред твърдение, че ПРИНЦИ-
ПИТЕ СА ИЗХОДНИ НАЧАЛА И РЪКОВОДСТВА ЗА ДЕЙСТВИЕ!

За учителя по математика в началния курс. При решаването на математически задачи освен, че 
се развива логическото мислене на всеки ученик, компютърните технологии насърчават груповото 
обучение. Съществуват редица добри практики, които показват как неограничените възможности 
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на онлайн групата, която е естествена среда на младите хора и необходимост като форма на общу-
ване, подпомагат обучението в новата образователна среда. Приложени адекватно, информацион-
ните технологии биха могли да допринесат за развитие на умения за работа в екип при поставена 
учебна задача, за ясно разпределяне на отговорностите и удовлетворение от съвместната работа. 
Груповото обучение може да бъде или под формата на приложения на персоналния компютър на вся-
ко дете или чрез специални софтуерни пакети и работа в мрежа.

Трябва да се наблегне на факта, че технологиите сами по себе си няма да допринесат за подобрение 
или промяна в процеса на преподаване, докато те не се употребят по един иновативен и ефективен 
начин от преподавателите. Спестеното време трябва да бъде оползотворено от учителя и учени-
ците със значими дейности, водещи до по-добри резултати, до повишаване на познавателната ак-
тивност, мисленето и творческото въображение на децата, които ще развият като цяло интелек-
туалните способности на учениците. Те ще ускорят динамиката на урока и ще повишат неговата 
плътност. Това от своя стана ще доведе до повече свободно време за желани дейности, които да на-
правят учебния процес приятен и търсен от учениците.
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ИЗУЧАВАНЕ БИОГРАФИЯТА НА ПИСАТЕЛЯ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – 
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STUDY OF WRITER’S BIOGRAPHIES AT PRIMARY SCHOOL – METHODOLOGICAL 
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Abstract: The study of writer’s biographies at primary school age holds a certain methodological potential, 
part of which is illustrated in the present article by describing some approaches that teachers can use.

Keywords: writer, methodological approach

Изучаването на биографията на твореца присъства във всички образователни степени, но се ин-
терпретира по различен начин. В предучилищна възраст на децата се показва снимката на писателя 
(обикновено в напреднала възраст) и се разказват интересни случки от неговото детство; разглеж-
дат се обложки на книги, рисунки с известни негови герои и т.н.

В обучението по литература в 5. – 12. клас учителят има възможност да избира между различни 
методи или да ги приложи в комбинаторика:

 y биографичен метод – животът на писателя може да обясни насоката и съдържанието на лите-
ратурната творба;

 y културно-исторически – биографията на писателя трябва да бъде свързана със средата, в коя-
то е израснал творецът ; 

 y психологически – представителите Ӝ считат, че истинският живот на писателя е в худо-
жествения текст, а не в житейската му биография;

 y социологически – свързва биографията с определени социални идеи, и т.н.
В началното училище, което се оказва междинно звено спрямо тези подходи, се използват преад-

ресирано част от описаните по-горе подходи, но има и утвърдени методи и похвати за работа с би-
ографията на писателя, които учителят стриктно спазва:

 y разказ за живота на писателя – поднася се синтезирано от учителя; споменават се годината 
на раждане (и смъртта) на твореца, неговите най-известни произведения; литературните на-
гради, на които е носител;

 y в трети и четвърти клас ученик може да прочете самостоятелно подготвена информация, 
възложена и предварително проверена от учителя;

 y показ на най-известните му книги – взети от библиотеката, от читателския кът или презен-
тирани чрез налични учебно-технически средства.

Тъй като няма специално предвиден час за работа с биографията на писател, в урока по литера-
тура това запознаване трае в рамките на 5-8 минути. То може да продължи и в урока по извънкласно 
четене чрез представяне на допълнителни данни, свързани с историята на написването на отделна 
книга; с прочит на интересни мисли от автобиографията на писателя или от критически прецен-
ки за неговата личност и творчество. В Седмицата на литературата и изкуствата за деца се орга-
низират и срещи с писатели, на които те споделят лични спомени и четат откъси от свои творби.

В работата си върху методическите аспекти на литературното обучение в начална училищна 
възраст използвахме някои иновационни подходи или запълнихме с ново съдържание вече съществува-
щи чрез следните похвати:

 y проблемни въпроси, напр. акцентиране върху избора на дете за лирически герой и реалната въз-
раст на поета – „Иван Вазов е написал стихотворението „Аз съм българче“ през 1918 г. Като 
знаете, че е роден през 1850 г., пресметнете на каква възраст е написал това стихотворение. За-
що близо 70-годишният писател говори от името на детето?“;

 y решаване на числови ребуси за откриване заглавие на произведение:
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Петко Р. Славейков е написал много басни, които и днес са пълноценно художествено четиво. Раз-
шифровайте заглавията на някои от тях:

16, 27, 19, 14, 9, 23, 9 9 16, 18, 6, 19, 1
11, 20, 11, 15 9 16, 9, 16, 6
дешифриране на картинен ребус с цел откриване на ключова дума за биографията на писателя:
Ако решите правилно ребуса, ще получите родното място на писателя:
ГЪБА БАРАБАН РОЗА ВЕНЕЦ ОБЛАК
.,,, ,,,..,, ..,, .,,,, .,,,, (ГАБРОВО)
 y откриване името на писателя по названия на негови произведения:

На дъската съм написала имената на три произведения. Кое е общото между тях?
Пумпалът и топката
Храбрият оловен войник
Цветята на малката Ида
 y групова работа под форма на дискусия: 

Разтълкувайте псевдонима на писателя … (Асен Разцветников, Ран Босилек, Елин Пелин). Какво 
Ви говори той?

Довършете имената на известните български писателки и поетеси. Кои от тях са псевдоними?
Дора …..
Леда ……
…….. Малина
…….. Багряна
 y показване на портрет или карикатура (автокарикатура) на писателя – коментар на изобразе-

ното;

Каква представа добивате за Александър Божинов от собствената му карикатура?
 y прочит на откъси от автобиографични спомени на писателя, които допълват физическия и 

духовния му портрет:
„Обичам, каквото мисля да го изрисувам или да го наредя в стихове. Прави ми удоволствие да се 

закачам, затуй и мен ме закачат често: тъй разбирам смисъла на живота и се считам за най-щастли-
вия човек на земното кълбо“. (Ал. Божинов)

 y въображаемо интервю – какви въпроси биха задали на твореца: проверява се общата култура на 
учениците, умението им да съотнасят автора към конкретна епоха и т.н.

Работата над биографията на писателя в литературно-методически аспект, ориентиран към 
обучението в началното училище, налага следните изводи:

Изучаването на биографичните данни, свързани с писателя, е необходимо условие за достъп до не-
говия художествен свят. Фактите от житейския и творческия му път водят до конкретни пред-
стави за характера и творческите му пристрастия.

Влизайки директно в творческата лаборатория на дадения автор, учениците се запознават с източ-
ниците на таланта му, което слага отпечатък върху естетическото им развитие и саморазвитие.

Още Ю. Лотман говори, че читателският интерес към биографията е продиктуван от потреб-
ността в лицето на автора да се открие една красива и духовно богата личност. Във визирана от нас 
възраст това води до интерес към цялостното му творчество и към четенето на книги като инте-
лектуална дейност.
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CHILDREN’S PARLIAMENT – A THEATER GAME FOR CHILDREN AT PRIMARY SCHOOL AGE
Evgeniya Stoichkova Ivanova
Episkop Konstantin Preslavski University of Shumen, Faculty of Pedagogy

Abstract. This article outlines the use of theater games to aid the primary school teacher. Such games may of-
fer a more accessible, open approach toward pedagogical mediation and interaction. In addition, theater games 
may trigger particular patterns of children’s behavior. 

Keywords: theater games, primary school. 
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп. Константин Преслав-

ски“ по проект № РД-05-236/14.03.2012 г. 

Основният проблем в българското образование е въпросът за взаимовръзката между теоретич-
ните познания и практиката, и по-конкретно, информационната претовареност на учениците и 
неумението им да приложат знанията си на практика. Във връзка с това възниква потребност от 
технологии на обучение и възпитание, съобразени не само с педагогическо въздействие, но и педагоги-
ческо взаимодействие, което стимулира потребността на ученика от самоизучаване, самоусъвър-
шенстване, самоутвърждаване – такова педагогическо въздействие и взаимодействие, което ще му 
позволи да опознае себе си като личност, като индивидуалност.

На колко от учениците в българското училище се дава възможност да спорят с учителя, да обо-
сновават позицията си, ако възгледите им не съвпадат? Технологиите на обучение и възпитание 
трябва да бъдат насочени именно към взаимно уважение и разбиране, към стимулиране на потреб-
ността у учениците сами да контролират поведението и постъпките си, да подлагат на самооцен-
ка действията си, като се съобразяват с чуждото мнение и оценка и без да се унижава достойнство-
то на личността.

Педагогическото взаимодействие предполага и нова форма за организиране на учебно-възпита-
телния процес, в който централно място да заема активната дейност на учениците. Ако ученикът 
се включи в личностно значима за него дейност, това би предизвикало собствената му активност. 
Ефективното осъществяване на възпитателната работа чрез включване на възпитаника в дейност 
е възможно, ако детето възприеме истинската причина за преднамерено изпълнение на определен по-
веденчески акт, ако у него се формира вътрешна мотивация за осъществяване на дейността. За цел-
та тази дейност трябва да има увлекателен характер, да предизвиква у детето чувство на възторг, 
радост и задоволство от постигнатите резултати.  Тук възниква острият и в настоящия момент 
проблем за търсенето на нови подходи и методологии за обучение и възпитание.

Методите и похватите, присъщи на изкуството, могат значително да ни помогнат в процеса 
на обучението и възпитанието на учениците. А едва ли има за това по-подходящо средство от сред-
ствата, с които си служи театъра. 

Децата често играят с изключителна естественост. Но ако те не са преживели напрежението 
на познавателния процес, ако събитието или случката не са преминали през собствените им сети-
ва, през тяхното съзнание, респективно и действията им ще бъдат механични, подражателни. Те 
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действат с удоволствие в условията на измислицата. Това активизира тяхното въображение и емо-
ционалната им памет, но само при условие, че учителят им предложи такива обстоятелства, кои-
то са съобразени с техните възрастови особености, с жизнения им опит, с интересите им.

В това отношение началният учител може да бъде улеснен от учението на Е. Б. Вахтангов за 
сценичната (действената) задача [2,110]. Знаем, че всяко действие е отговор на въпроса какво правя. 
Знаем също, че няма действие, което да се осъществява от човека заради самото действие, т.е. вся-
ко действие има определена цел. Целта отговаря на въпроса: защо го правя. Докато извършва дадено 
действие, човек се сблъсква с външната среда. Преодолявайки съпротивата на тази среда, така или 
иначе, той се приспособява към нея, като за тази цел използва различни средства за въздействие – фи-
зически, словесни, мимически. Тези средства за въздействие Станиславски нарича „приспособления“. 
Приспособленията отговарят на въпроса: как го правя. 

Действената задача се създава от тези три елемента:
 y самото действие (какво правя?),
 y целта (защо го правя?) и
 y приспособленията (как го правя?).

Действието и целта имат напълно съзнателен характер и затова могат да бъдат определени 
предварително. Още преди да започне да действа, учителят знае какво именно ще прави и с каква 
цел; той знае какво действие иска да извършат учениците му и с каква цел. Но реализирайки дадено 
действие, той се сблъсква с външната среда и като преодолява съпротивата на тая среда (пречещи-
те обстоятелства),  се приспособява към нея, като за целта използва различни приспособления за въз-
действие върху тази среда.

С други думи, ако действието и целта могат предварително да се определят, то приспособле-
нията се търсят в процеса на действието. Това, разбира се, зависи от естествената способност за 
свободно, непреднамерено и необусловено възприятие и реагиране от страна на децата и от умени-
ето на учителя да организира творческия процес чрез съзнателно внушение на съзнателно и подсъз-
нателно съдържание.

„За разлика от книгите – пише П. Брук – театърът преживява една специфична особеност. Вина-
ги можеш да започнеш отново. В живота това е мит...

В ежедневието „ако“ е фикция, в театъра „ако“ е експеримент.
В ежедневието „ако“ е извъртане на истината, в театъра „ако“ е правдата.
Когато повярваме в тази правда, театърът и животът са едно.
Това е висока цел, но и много трудно постижима.
За да играеш, е необходимо много работа. Но когато преживяваш работата като игра, тя вече не 

е работа“ [1, 133].
„Работата като игра“, „обучението като игра“, „възпитание чрез игра“ – могат ли да се вплетат 

в педагогическия подход на началния учител? Ако могат, това ще доведе ли до по-голяма резултат-
ност в учебно-възпитателния процес? Такава е една от задачите на това изложение – да предложи на 
началния учител едни по-свободни, по-достъпни театрални форми, които на своето първо равнище 
влизат в общуване с всеки човек. Театралните форми, разбира се, не може да се опознаят на теория, 
а само с непосредствено участие. Ролята на педагога в театралната игра например е да внуши само-
чувствие на детето, че притежава всички физиологически ресурси да се приспособява към всякаква 
среда, без това да се отъждествява с лицемерие или фалш. Когато  в живота успокояваме някого, по-
паднал в извънредна ситуация, или се правим, че не забелязваме някакъв недъг, ние не сме лицемери – 
ние овладяваме ресурсите на своето поведение (тялото и гласа си, мимиките и жестовете си) – също 
като актьора на сцената. Оттук трябва да започнем и възпитанието на детето. Тогава естестве-
ните му актьорски ресурси ще имат смисъл в творческото общуване – игра с емоцията, игра с пове-
дението, игра с мисълта. 

Когато използвам термина театрализирана игра, имам предвид едно по-пространно понятие от 
театрална игра – игра, в която участниците преследват конкретна изпълнителска (действена) за-
дача. Изпълнителската задача се формулира чрез глагол, който изразява действие – „аз искам“ или 
„не искам“. Искането активизира всички психически и физически сили за извършване на определено 
действие. В театрализираната игра действието трябва индуктивно да предизвиква емоциите. Са-
мо тогава тя се превръща в творческа игра, защото е свързана с развитието на определени психиче-
ски процеси – въображение, мислене, реч. Ако детето има самочувствието и съзнанието, че играта 
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с поведението е естествен начин за приспособяване в определена среда, то ще има и предварителна 
подготовка за навлизане в поетическия театър. Защото ако професионалният режисьор може да из-
бира стила на поетическия театър, учителят трябва да изхожда от готовността на децата, от 
интересите им, от тяхната зрелост. Учителят ще бъде улеснен в организацията на театрализира-
ните игри, ако се ръководи от следните принципи:

1. Предлагане на неочаквано събитие – такова, каквото по преценка на ученика не би трябвало да 
се случи. Защото колкото по-голямо е противоречието между предполагаемото и обективно 
случилото се, толкова по-голям ще бъде интересът на децата.

2. Стимулиране на интереса в ситуация на възприемане на новия материал.
3. Актуализация на потенциално съществуващите интереси.
4. Създаване на ситуации, свързани с личността на ученика или с личностно значими елементи на 

неговия опит.
5. Подтикване на учениците към самостоятелен избор.
В различните проблемни ситуации и театрализирани игри учениците съвсем непринудено и под-

съзнателно правят оценка и самооценка на своите действия, интуитивно си изграждат представа 
за най-ценните качества на човека и проявата им в различни условия, научават се сами да разгранича-
ват истината от лъжата, вярното от невярното, приятното от неприятното, доброто от зло-
то, красивото от грозното, и да реагират по най-адекватния начин. Това е естествен начин за из-
граждане и на определени модели на поведение, съответстващи на тяхната възраст и жизнен опит:

Схема 1. Алгоритъм за изграждане на модели на поведение

Вярното действие може да бъде изразено не само в извеждането на правила и цялостни модели на 
поведение, но и в извеждане на алгоритми за изучаване на литературни, математически и природни 
явления. 

С натрупването на жизнен опит и на определени умения децата стават все по-любопитни и ед-
новременно с това все по-недоверчиви. Те започват все по-задълбочено да анализират всяка ситуа-
ция. Затова от многото житейски ситуации, в които човек попада, учителят трябва да предложи 
на децата онези от тях, за които те все още не са си изработили правилния образец на поведение, на-
пример: как трябва да се държим на рожден ден, как да водим спор, как да защитим или да помогнем на 
приятел в беда и т.н. Понятията култура, културен човек и култура на речевото поведение могат 
да се разглеждат в цялостната дейност на учениците като съотносителни и взаимно свързани. На 
първо ниво тези ситуации трябва да създават много емоции и весели преживявания, да бъдат свърза-
ни с любопитни факти от света на жестовете и мимиките, например: 

 y „Откъде идват правилата за добро поведение?“;
 y „Защо някои хора чукат на дърво?“;
 y „Защо войниците козируват?“;
 y „Защо мъжете си свалят шапката?“;
 y „За какво служи бастунът?“ и „За какво служат очилата?“;
 y „Кой измисли столовете“? и т.н. 

Идеи в това направление могат да бъдат почерпени от интересни герои в литературните про-
изведения или от детски телевизионни предавания, както и от събития или конфликтни ситуации, 
провокирани от самите деца. Например, често децата, носещи очила, стават обект на подигравки 
от съучениците си. Всеки учител реагира по различен начин, когато види сълзи в очите на обидено-
то дете. Едни осъждат постъпката на виновника за сълзите и му налагат съответно наказание, дру-
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ги просто считат, че това са естествени детски реакции, които не заслужават внимание. А трети 
(за мен това са добрите педагози) въвличат учениците в такава ситуация, в която те да осмислят, 
да осъзнаят грешките в поведението си и да се стремят да не ги повтарят. Аз бях свидетел на една 
такава своеобразна театрална игра, която по-късно стана основа за изграждане на определени обра-
зци на поведение в различни ситуации: 

Едно дете беше нарекло съученика си „очилато магаре“. Колективната оценка за това дете беше, че се 
е държало невъзпитано. То с неохота се извини на обидения си съученик и всички от класа останаха с впе-
чатлението, че дискусията е приключила. Тогава учителката съвсем непринудено предложи да си поигра-
ят на „театър“. Тя помоли „невъзпитаното“ момче да си представи, че единият му крак е счупен и гипси-
ран, т.е. изобщо не може да стъпва на него. Момчето веднага реагира и каза, че му е необходима патери-
ца или бастун, с който да си помага при ходенето. Учителката му предложи чадъра си, тип „бастун“. Де-
тето даже се зарадва, защото играта ставаше съвсем като истинска. След това тя покани детето с очи-
лата и му предложи да измисли някаква интересна, но подходяща игра за „пострадалото“ си другарче. До-
като момчето „с гипсиран крак“ във въздуха стоеше в очакване, подпряно на бастуна, другото момче, все 
още непреглътнало обидата, се чудеше какво да предприеме. Тогава учителката поиска разрешение от кла-
са да обсъди с него насаме някои идеи. След кратко съвещание беше взето решение да играят на карти игра-
та „Магаре“. Момчето с очилата попита другарчето си боли ли го кракът и любезно му предложи стол. В 
момента, в който сядаше, то, уж без да иска, бутна бастуна му, след което момчето с уж гипсирания крак 
не на ужким залитна. Тази проблемна ситуация помогна на учениците да осмислят значението на очила-
та за хората, които имат някакви проблеми със зрението, както патерицата или бастуна при хората, 
които имат проблеми с ходенето; или апаратчетата в устата на децата, които имат неправилно под-
редени зъб;, или апаратчетата в ушите на хората, които имат намален слух. Такива деца повече никога 
не станаха обект на подигравки в този клас. Нещо повече, бях свидетел как те обясняват на деца от друг 
клас за какво служат очилата, че е много невъзпитано и обидно да се подиграваш на човек, който носи очи-
ла. Едно от децата дори направи следното сравнение: „Все едно да се подиграваш на човек, който си е пре-
вързал пръста, защото има рана“. 

Тази случка създаде условия за анализиране на други подобни събития, за отприщване на въображе-
нието и творческите идеи у децата. За да не бъда голословна, ще продължа с примерите. 

Дидактичната задача в урока „България след Освобождението“ е да се направи сравнителен ана-
лиз между държавното управление в края на ХIХ в. и съвременното държавно управление. По време 
на този анализ едно от най-будните деца в същия клас попита: „Госпожо, защо сега сме към америка-
нците, а не към руснаците?“. Учителката не само че не очакваше подобен въпрос, но за миг дори бе-
ше шокирана от него. Опита се да направи някакво неубедително сравнение: „Нали си спомняте, че 
когато постъпихте в I клас, Снежка и Нели бяха неразделни приятелки. След това се скараха за не-
що и Снежка започна да дружи с Гергана. Но сега виждате, че трите се разбират чудесно, всичко вър-
шат заедно и непрекъснато си помагат. Сигурно един ден така ще стане с българите, американците 
и руснаците“. Но ученикът, който беше задал въпроса, не беше удовлетворен от отговора. Той па-
рира учителката: „Не е същото, госпожо“. А тя го попита, ако един ден той стане депутат в пар-
ламента, няма ли да се стреми да работи за обединяването на всички парламентарни групи, както се 
стреми да изглажда конфликтите в класа. Този дебат роди идеята учениците в класа да си направят 
„детски парламент“.

За да предизвика интереса на децата, учителката ги накара да си представят, че тя е техният 
президент, който ги представя пред училището и пред родителите. Учениците са депутатите, ко-
ито трябва да си изберат председател на парламента. Това се превърна в една забавна театрализи-
рана игра през цялата учебна година. Задачите се обсъждаха и разпределяха колективно и всеки знае-
ше, че носи отговорност за изпълнението на своята задача. Учителката никога не налагаше своята 
оценка за свършената работа, а дElicaтно, „иззад завесата“ ги провокираше да дискутират пробле-
мите и резултатите, стимулираше и поощряваше стремежа им да усъвършенстват и реализират 
идеите си. Най-напред се сформираха „парламентарни“ групи по интереси: група на математиците, 
на природолюбителите, на спортистите, на художниците, на музикантите. След това се проведо-
ха избори. За учителката не беше изненада, че най-много гласове събраха момичето и момчето, кои-
то вече се бяха утвърдили като лидери в класа. Възникна разгорещен спор кой от двамата да ръково-
ди „парламента“. Момчетата бяха категорично против да ги ръководи момиче, а момичетата започ-
наха да изтъкват с колко много качества тяхната съученичка превъзхожда съученика им. Точно в то-
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зи момент много дипломатично, пак „иззад завесата“, се намеси учителката. Тя предложи „детски-
ят парламент“ да има двама ръководители. От този момент нататък той беше наистина дейст-
ващ „парламент“. Един от първите закони, които прие този парламент, беше „Законът за възпита-
ните деца“, съдържащ пет члена:

Чл. 1. Поздравявай любезно!
Чл. 2. Разговаряй вежливо!
Чл. 3. Уважавай мнението на другарите си! Изслушвай ги!
Чл. 4. Говори истината!
Чл. 5. Дръж се възпитано навсякъде!
След това „детският парламент“ прие и „Закон за правата и задълженията на децата от класа“, 

състоящ се също от пет члена: 
Чл. 1. Децата имат право да бъдат уважавани и отговорността да уважават и обичат другите.
Чл. 2. Децата имат право да грешат и задължението да се учат от грешките си.
Чл. 3. Децата имат право да се държат като възрастни и отговорността да слушат и да се учат 

от възрастните.
Чл. 4. Децата имат право на удобства и уют в класната стая и задължението да я поддържат 

чиста и подредена.
Чл. 5. Всяко дете има право да участва във всички прояви на класа и задължението да се съобразя-

ва с мнението на другите. 
Всичко това „художниците“ бяха написали красиво с цветни флумастери на голям лист, закачен 

на видно място в класната стая. Ръководителите на парламента зорко следяха за нарушители на за-
кона. Веднъж седмично в часа на класа колективно се обсъждаха добрите и лошите постъпки. Основ-
ната задача на учителката беше да създаде такава ситуация, в която учениците да осмислят, да ос-
ъзнаят грешките в поведението си и да се стремят да не ги повтарят. 

„Детският парламент“ се занимаваше не само с отделните постъпки на децата. По идея на един 
от „депутатите“ всяка парламентарна група трябваше да се представи пред класа, респ. пред „пар-
ламента“, с предложение за реализация от целия клас на някакво „вълшебство“. Под мотото „Мои-
те вълшебства“ „парламентарните групи“ трябваше да предложат различни инициативи, които да 
се обсъдят от „детския парламент“, а най-интересните да бъдат осъществени. Една от най-ефект-
ните инициативи беше превръщането на класната стая във „вълшебна“. „Парламентаристите“ на-
писаха писмо до всички „фирми“ (родителите изпълняваха ролята на ръководителите на тези фир-
ми), с които имаха преки контакти. В това писмо описваха своята идея с молба за съдействие и по-
мощ. Крайният резултат беше впечатляващ – тяхната класна стая стана най-уютната, най-при-
ветливата, най-комфортната в цялото училище. Прозорците Ӝ бяха с красиви бели завеси, с подре-
дени много саксийни цветя, за които полагаха грижи самите ученици. В единия ъгъл на стаята камъ-
ни, мъх, клони, листа и вода, подходящо подредени, образуваха нещо като алпинеум – един своеобра-
зен кът по природознание. Най-забележителният предмет в къта по математика беше сметало във 
вид на замък, който постоянно променя формата си. Покрай едната стена на стаята бяха подредени 
във формата на сепарета малки шкафчета със скамейки, в които учениците да прибират връхните 
дрехи. Всички гости на класа (учители, родители, студенти) наблюдаваха работата му именно от 
тези сепарета. Целият този интериор създаваше една почти домашна атмосфера. И тъй като всич-
ки ученици, по един или друг начин, бяха взели участие в обзавеждането, оформлението и украсата 
на стаята, те полагаха особени грижи за поддържането и опазването й. Те не приемаха този ангажи-
мент като бреме. А и учителката правеше всичко възможно да почувстват удовлетворение и удо-
волствие, като непрекъснато ги поощряваше и насърчаваше; участваше наравно с тях в осъществя-
ването на идеите им, караше ги да се чувстват извисени до нивото на обществения живот и гри-
жите на възрастните. Това още повече повдигаше самочувствието на децата; те имаха съзнанието, 
че вършат нещо важно, значимо. Изпитваха удоволствие не толкова от видимия резултат на сво-
ята дейност, а от това, че им се гласува доверие като на големи хора; от усещането, че вършат не-
що забележително. Всички дотолкова бяха увлечени в осъществяването на тази идея, че нямаше де-
те, което да бъде само страничен наблюдател, да не вземе конкретно участие в нея. Докато боядис-
ваха шкафчетата заедно с родителите си, докато правеха алпинеума, докато подреждаха кътовете 
по различните дисциплини, нямаше никакво суетене, никакви конфликти. Според „Закона за възпита-
ните деца“ всеки се стремеше да уважава мнението на другите. 
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За формирането на ценностната система на малките ученици голямо значение има системно-
то и съзнателно организиране на проблемни ситуации, които са близки до жизнения опит на децата, 
до техните занимания и интереси. Ситуации, в които децата да се научат сами да разграничават 
признаци на предмети и явления, в които те самите да действат, да търсят решения, да усетят 
със собствените си сетива всички перипетии. Участието на децата в театрализирани занимания ги 
подтиква да извършат определени дейности, които при други обстоятелства биха сметнали за за-
дължение и не биха събудили техния интерес, мислене и въображение. По този начин те не само по-
лесно усвояват и осмислят учебното съдържание, но в хода на урока се забавляват, играят за себе си, 
обхванати от интереса, упражняват се на творческо въображение. И това им доставя удоволствие.

Сложността на проблема, отговорността на педагога, най-голямата трудност на началния учи-
тел се отнася до умението да види живота като сцена и с помощта на въображението да извлече те-
атралната форма от видимите и невидимите прояви на самия живот, да облече дидактичните идеи 
в театрална форма.
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Обучението по български език като втори език за ученици в 1.– 4. клас има междинен характер 
спрямо родно- и чуждоезиковото обучение, затова ползва голяма част от дидактическите и мето-
дически постановки в тези два вида езиково обучение [2, 6, 7, 8, 10]. Изброените тук типове упраж-[2, 6, 7, 8, 10]. Изброените тук типове упраж-. Изброените тук типове упраж- Изброените тук типове упраж-Изброените тук типове упраж-
нения не са нови, но прилагането им в обучението по български език като втори език при ученици ми-
гранти в 1.– 4. клас оказва позитивно влияние в процеса на формиране на комуникативна компетент- 4. клас оказва позитивно влияние в процеса на формиране на комуникативна компетент-4. клас оказва позитивно влияние в процеса на формиране на комуникативна компетент-
ност на български език.

В методиката на обучението по български език като първи (роден) език съществуват редица кла-
сификации на учебните задачи и типове езикови упражнения, съобразно избран от авторите изсле-
дователски аспект. 

Най-широко разпространена е класификацията на типовете учебни задачи според лингвистич-
ната наука, към която принадлежат. Такива типове учебни задачи присъстват във всички учебници 
по български език като роден (първи) език в масовото училищно обучение по този учебен предмет.

Фонетичните задачи са свързани с определяне на звук, буква, ударение, звуков анализ и синтез, кла-
сификация на звуковете – на гласни (широки, тесни) и съгласни (звучни, беззвучни, сонорни, меки). То-
зи тип езикови задачи постоянно присъстват в учебното съдържание по български език в 1.– 4. клас, 
защото правилното определяне на звуковете предпоставя редица правописни особености и правила.
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Два типа са задачите, свързани с морфологията. Морфемните задачи касаят състава на думата и 
образуването на сродни думи. Основно присъстват в учебното съдържание за 3. клас, когато се изу-
чава морфемен състав на думата и правопис на думи с представки. Морфологичните задачи са свърза-
ни с определяне на думата като част на речта и нейните граматични характеристики, форми на ду-
мата. Този тип езикови задачи присъства в обучението по български език още от първи клас.

Лексикалните задачи са свързани със семантиката на думата, с прякото и преносното значение, 
със синоними, антоними, пароними, омоними. Тези видове думи се изучават в 3. клас и често се комен-
тират при анализ на изучавано литературно произведение. Учениците често изпитват затрудне-
ния при правилно изпълнение на лексикални задачи, защото са имали кратко време за усвояването на 
учебното съдържание и упражнение на уменията за прилагане на знанията.

Синтактичните задачи са свързани с определяне на вида на изречение по състав (прости и сложни) 
и цел на общуване (съобщителни, въпросителни, подбудителни, възклицателни).

Стилистичните задачи по-рядко присъстват в учебното съдържание в 1.– 4. клас, защото са свър- 4. клас, защото са свър-4. клас, защото са свър-
зани с правилната употреба на езикови средства в различни стилове и с умения за редактиране на 
свой или чужд текст. Но такива умения сравнително трудно се формират у учениците, а и едва в 4. 
клас се изучават начини за редактиране (чрез заместване, чрез съкращаване, чрез прибавяне, чрез раз-
местване).

В зависимост от дидактическата дейност, която се извършва, Т. Владимирова предлага друга 
класификация на езиковите задачи, а именно: 

 y задачи за конструиране – на букви, срички, думи, на сродни думи, антоними, ситноними, на раз-
лични видове изречения, на текстове с готови елементи;

 y задачи за трансформиране – на изходна езикова или речева единица в друг вид, превръщане на 
текст без пряка реч в текст с пряка реч;

 y задачи за класификация и систематизация на различни признаци – принадлежност към определе-
на част на речта, по правописна особеност, по звуков и сричков състав, по сфера на употреба;

 y задачи за моделиране – на звуковия и сричковия състав на дума, на изречение, на текст;
 y задачи за решаване на проблеми – правописен, речев;
 y задачи за редактиране – без да се променя замисъла на автора [4:50-62].

Савова и Наполнова предлагат следната проблемно-съдържателна класификация на езиковите за-
дачи:

 y задачите за изясняване на лексикалното и граматическото значение на изучаваните части на 
речта; Този тип задачи са свързани с прилагане на знания по морфология.

 y задачите за изясняване на значението на частите на изречението и на самите изречения; Този 
тип задачи са свързани с прилагане на знания от синтаксиса.

 y задачите за изясняване на думата като елемент от речниковия състав на задачите за изясня-
ване на езика – състав на думата, сродни думи, синоними, антоними; Този тип задачи предпола-
гат наличие на знания по лексикология.

 y задачите за изясняване на граматико-стилистичната роля на думите и словосъчетанията; 
Знанията по стилистика предпоставят успех при изпълнение на такъв тип езикови задачи.

 y задачи за разкриване на връзката между основните граматични понятия [цит. по 9:63].
Галя Христозова предлага тази класификация да се обогати с още два типа:
 y задачи за определяне на звуковия, буквения и сричковия състав на думата;
 y задачи за уточняване на същността на понятията и правилната употреба на термините 

[9:63].
Друг вид класификация на езиковите задачи се прави въз основа на вида речева дейност. Така се 

обособяват задачи, свързани с четенето, писането, говоренето, слушането. Този тип класификация 
на упражнения се използва по-често в чуждоезиковото обучение и в обучението по втори език, с ог-
лед необходимостта да се формират у обучаваните комуникативни умения за умело прилагане на 
знанията по езика в реализиране на четирите речеви умения с приоритет към устната комуника-
ция – говорене и слушане с разбиране.

Приемам класифицията на М. Георгиева за типове езикови задачи, с оглед комуникативната ори-
ентация на обучението по български език при ученици билингви [5:43]. Тази класификация е подходя-[5:43]. Тази класификация е подходя-:43]. Тази класификация е подходя-]. Тази класификация е подходя-. Тази класификация е подходя-
ща за подбор на езикови задачи в допълнителното обучение по български език на ученици мигранти. 

А. Комуникативните упражнения се диференцират в следните три основни вида:
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 y рецептивни упражнения – формиращи умение за разбиране на чужди комуникативни намерения 
(за възприемане и осмисляне на текстове);

 y продуктивни упражнения – формиращи умения за формулиране на свои комуникативни наме-
рения (за създаване на текстове);

 y рецептивно-продуктивни (смесени) упражнения – за решаване на аналогични комуникативни 
задачи (за комуникативна тренировка).

Б. Предкомуникативни упражнения – преследват лингвометодически цели и са насочени към пра-
вилността на езиковата форма. Те довеждат до автоматизирано владеене на фонетични, грамати-
чески и лексикални умения, необходими за включване на учениците мигранти в комуникация на бъл-
гарски език. Предкомуникативните упражнения могат да бъдат разнообразни – от дописване на 
окончание за м. р., ж.р., ср. р. на прилагателни имена и се стигне до трасформиране на текст в резул-
тат от изменения на лицето на разказвача.

М. Георгиева диференцира следните типове предкомуникативни упражнения:
 y упражнения за разпознаване на езикови явления;
 y упражнения за анализ на езиковите явления – всички видове езиков разбор;
 y упражнения за редактиране – както поправяне на грешки, така и допълване на думи в текст;
 y упражнения за конструиране на словосъчетания и изречения – измисляне на реплики в диалог, 

довършване на изречения;
 y упражнения за трансформиране на изречения и текстове – могат да се използват за автомати-

зиране на уменията за съгласуване по род и число.
В. Синтетични упражнения – няколко свързани помежду си задачи от различен тип и вид, но от-

несени към един и същ езиков материал [5:43-61].
Рецептивните упражнения формират у учениците мигранти умения за разбиране на чужди авто-

рови интенции, съдържащи се в текстове. Желателно е учениците мигранти да бъдат насърчавани 
да четат текстовете на глас, защото чрез повече сетива се възприема информацията, усъвършен-
стват се четивната техника и правилността на ударението в произнесените думи.

Присъстващите в читанките въпроси върху съдържанието на четивото са представителен 
пример за лексикална задача, изикваща отговор с ДА/НЕ. Чрез тях се проверява степента на разбира-
не и осмисляне на произведението, без да е необходимо ученикът да съставя цяло изречение, а само съ-
поставя своето разбиране с посочения отговор.

За да се обхаване повече информация, е добре е част от въпросите към изучавано литературно 
произведение да бъдат свързани с: жанровата и стилова принадлежност на текста, тълкуване/раз-
биране значението на използвани думи или художествени изразни средства, разбиране значението на 
предлози (в, на, под) в текста, разбиране за нравствената характеристика или емоционално състоя-
ние на героите (добър-лош, щастлив), за разбиране на края на историята.

В началното обучение на ученици мигранти по новия език за развиване на слушане с разбиране, 
приоритетно следва да се използват упражнения, при които учещият слуша без да реагира външно. 
Такъв тип са упражненията, изискващи едновременно слушане и четене на текст, слушане на познат 
текст, слушане с визуална информация (илюстрация към текста), слушане на забавни истории, пес-
ни, филми и телевизионни програми. Това е необходимо, за да може обучаваният да свикне с мелоди-
ката на езика, да се опита по контекста да да разбере без да знае и разбира значението на всички ду-
ми в слушаното съобщение.

За проверяване на уменията разбиране на инструкции на български език е подходящо да се прила-
гат задачи, при които учещият реагира по несловесен начин, като изпълнение на инструкции – фи-
зическо движение, рисуване на картини под диктовка, отбелязване на обекти в списък, откриване на 
грешки в картина, отбелязване на конкретна информация, попълване на таблици, карти. При овладя-
ване на необходимия базисен минимум от лексика и умения за говорене на български език, изпълнение-
то и верния отговор на този тип задачи може да бъде и устно коментирано/обосновано. Така в игро-
ва ситуация многократно се повтаря лексика на български език и се конструират изречения – съоб-
щителни, въпросителни, положителен или отричащ твърдението отговор.

При овладени от обучаемите умения за четене и писане могат да се прилагат учебни дейности, 
изискващи това. Изпълнението на предлаганите учебни задачи може да предполага отговаряне на въ-
проси или перифразиране, правене на предвиждания, попълвате на липсващи реплики в диалог, обоб-
щаване. Така се съдейства за формиране на умения за правопис на думи и изречения на български език.
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Продуктивните упражнения изискват формулиране на собствени комуникативни интенции и 
създаване на текстове, съобразени с поставената комуникативна задача и избрана социална роля – 
предаване на съобщение, информиране за събитие, покупка. Мотивиращо за учениците е, ако предло-
жените теми са свързани с техния живот в училище, интереси, реални ситуации. 

Продуктивните упражнения са основен похват за развитие на продуктивната реч на ученици-
те и създават предпоставки да се говори/пише на български език, без да се мисли за грешките, които 
могат да се допуснат. Често провокация за използване на български език са ролеви или приключенски 
игри със сюжет, в които ученикът влиза в ролята на герой и е необходимо да говори от негово име, да 
продуцира репликите му спрямо избраната ситуация – представяне, ориентиране в пространство 
(град, сграда), пазаруване и т. н. 

Рецептивно-продуктивните упражнения изискват създаване на по-голям по обем текст и се използ-
ват за трениране на комуникативните умения на учениците.

Друг тип класификация на езиковите упражнения е спрямо етапите, в които подпомагат успеш-
ната комуникация на обучаемите на втория за тях език [8, 10].

Упражненията, подготвящи комуникацията са свързани с употреба на лексика, граматика, фоне-
тични и интонационни упражнения, упражнения за развитие на слушане, говорене, четене и писане, 
упражнения за систематизиране на лексиката по дадена тема, упражнения за усвояване на словесни 
действия за осъществяване на определени комуникативни намерения. Заедно те подготвят устна-
та комуникация, но взети по отделно са само част от нея.

Упражненията, изграждащи комуникацията са свързани с използване на текстове и картини, които 
дават повод за разговор, упражнения върху думи, изречения или текстове, които провокират обуча-
ваните към изразяване на собствена позиция, на чувства (симпатия, антипатия, изненада), на мнение.

За развиване на уменията за съставяне на собствен текст особено подходящи са упражненията, 
при които се описва картина, на която е изобразен човек, защото в разказа може да се използва богат 
набор от лексика за описване на движения на цялото тяло, на главата, ръцете и краката като мими-
ка и жестове, емоционално състояние и настроение на героя.

Структуриращите комуникацията упражнения са насочени към структурата на текста – под-– под- под-
реждане на разбъркани реплики в диалог, съставяне на диалог по дадена схема и опорни думи.

Творческите задачи за създаване на собствен текст в часовете за формиране на комуникативно 
речеви умения по своята същност са евристични упражнения, които изискват изразяване на соб-
ствено мнение – съставяне на текст по дадено начало или край, съставяне на история по ключови ду-
ми [7]. Този тип задачи затрудняват учениците мигранти, защото предполагат високо ниво на вла-[7]. Този тип задачи затрудняват учениците мигранти, защото предполагат високо ниво на вла-. Този тип задачи затрудняват учениците мигранти, защото предполагат високо ниво на вла-
деене на езика, на правописните и пунктуационни норми. Затова и в масовата програма по български 
език и литература за втори клас е предвидено съставяне на текст в научно-делови стил, но по по-
добие на предложен образец – писмо, покана, поздравителна картичка. Така учениците имат възмож-
ност да сравняват структурата и правописа на част от текста, който ще съставят и запишват 
самостоятелно.

В процеса на начално ограмотяване на български език и формиране на умения за комуникация на 
този език, може да се използват имитативни упражнения, в които учениците чуват готова фраза и 
въпрос към нея, след което отговарят на въпроса, като само заместват въпросителната дума (пр. 
Къде е Ана? – Ана е в стаята). 

Заместителните упражнения са по-сложни, но предполагат овладяване на набор от реплики, в ко-
ито в готови образци учениците заместват една дума с друга и по този начин се образуват различ-
ни речеви и смислови варианти: 

пр. Аз обичам .... → сладолед. (какво)
   .... → теб. (кого)
    .... →да се разхождам. (да правя, глагол).
Конструктивните упражнения са насочени към усвояване структурата на фразата и към самос-

тоятелен изказ. Това са упражненията за съставяне на изречения от даден набор от разбъркани думи 
и често присъстват в масовите учебници по български език. Но при работа с ученици мигранти тях-
ната цел е да се усвои структурата и словореда на видовете изречения в българския език.

В обучението на ученици мигранти в 1.–4. клас по български език като втори език често се прила-
га минимизиране и моделиране на речта, при които се подават типови фрази, в които може да се за-
мества една от думите от типа: 
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Това е количка (ж. р.).  Това .... ли е?, 
колело (ср. р.).   Да, това е....,
молив (м. р.).    Не, това не е...., това е....
Алтернативните въпроси (с отговор ДА/НЕ) може да се използват за разсъждение, тълкуване, ар-

гументиране на отговора, което провокира учениците мигранти да говорят на български език.
При обучението по български език на ученици мигранти чрез лексикални упражнения за запомняне 

на думи чрез повторение, преписване и конструиране с тях на словосъчетания и изречения, се пости-
га формиране на умения за правилно съгласуване и съчетаване на думи в рамките на изречение. Тези уп-
ражнения имат лексико-граматичен и конструктивен характер, защото изискват учениците миг-
ранти да съставят възможно повече словосъчетания или изречения, като към определена дума приба-
вят всички подходящи от изучените вече думи (пр. книга – нова, голяма, шарена; дете – учи, скача, смее 
се, усмихнато). За упражняване на лексиката на български език могат да се прилагат разнообразни иг-
ри – наслагване на картинка върху поле с отпечатано наименование на обекта, избиране, „пазаруване“ 
само на определен тип предмети/картини (започващи с определен звук, неща за ядене, плодове, пред-
мети в определен цвят и т.н.).

Упражнения от типа „кажи го по друг начин“ подпомагат формиране у учениците мигранти на 
умения да преодоляват слабости в комуникацията поради незнаене на конкретната лексема, чието 
съдържание искат да изразят. Този тип упражнения изискват прилагане на синтактична синонимия 
и обясняване на лексикалното значение на думите (пр. пие ми се = жаден съм, искам да пия).

Най-сложният тип лексикални упражнения са свободните, творчески упражнения, които изискват 
самостоятелно създаване на текст по определена тема – любимо занимание, как и къде прекарва ваканци-
ята, описание на предмет и т. н. Този тип упражнения кореспондират с интересите на учениците и спо-
магат да се формират у тях умения за изразяване на личностно значима информация и едновременно с 
това се тренират уменията им за конструиране на завършен монологичен текст. При проверка на пис-
мения текст учителят следва да поправи всички грешки, които ученикът мигрант е допуснал, но да не го 
санкционира за това с драстично намаляване на цифровата оценка (ако такава се поставя).

Изпълнението на граматически упражнения предполага граматически правилна употреба и съгла-
суване на думите в рамките на фраза или самостоятелно създаден от обучаемите текст – моноло-
гичен или диалогичен. Тъй като в масовото обучение по български език се овладяват предимно грама-
тични правила, то и езиковите задачи в голяма степен са свързани с прилагане на граматически уп-
ражнения. При учениците мигранти като съдържание на този тип задачи е добре да се включва съгла-
суване по род и число на съществителни и прилагателни имена, правилно съотнасяне на форма на гла-
гол за лице, число и време съобразно вършителя на действието.

Структурните упражнения се разгръщат в постепенно усложняващи се по трудност и степен на 
самостоятелност на ученика при съставяне на преразказ (устен или писмен) на изучавано художест-
вено произведение, съчинение по картина или серия от картини, описание на човек или животно. При 
такива задачи се изисква ученикът да може да превръща диалогичен в монологичен текст, да попъл-
ва пропуски в текст върху основата на дадени части, да съставя резюме на прочетен текст, да пи-
ше описание на картина. Такъв тип задачи се изпълняват предимно в часовете за формиране на кому-
никативно речеви умения.

Сравнително слабо застъпени в масовото обучение по български език са трансформационните уп-
ражнения, чрез които се формират умения и навици за преобразуване на речеви единици (по число – съ-
ществителните и прилагателните имена; по лице, число и време – при глаголите). Но такъв тип за-
дачи позволяват на учениците мигранти да забележат формалните белези, които подсказват грама-
тични особености на думите в българския език (специфично окончание). 

В по-забавна и игрова форма в допълнителното обучение по български език могат да бъдат про-
веждани и следните типове езикови упражнения:

Упражнения за затвърдяване на фонетични и семантични знания:
 y провокиране за повтаряне на думи, съдържащи труднопроизносими звукове или, в които уче-

ниците мигранти допускат грешки (имитация с образец);
 y учителят сочи определени думи (написани на дъската), обучаваните ги произнасят (в хор или 

единично) (упражняването се осъществява без опора в предварително чут образец);
 y учителят кара учениците да групират написани думи по определен признак (род, части на реч-

та, семантично гнездо, еднокоренни) и да ги произнесат;
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 y учителят изобразява схематично определени предмети (цвете, къща, риба, дърво), обучавани-
те назовават съответните думи на български език;

 y учителят назовава предмети, действия, лица, а обучаваните показват предмети или изобра-
жения, извършват действия, като използват исканата лексика (орел – лети, каца (глаголи), го-
лям, гладен, кръвожаден (прилагателни имена)).

Упражнения за затвърдяване на ортографични и семантични знания:
 y  преписване на думи от дъската, от учебника;
 y преписване на кратки текстове, съдържащи трудни за писане думи;
 y писмено отговаряне на въпрос, в отговора на които се съдържат думи с правопсни особености;
 y допълване в изречение на пропусната дума (с избор от посочени или самостоятелно открива-

не на думата);
 y съставяне на изречение от дадени думи (лодка, морето, в, плава);
 y разширяване на изречение с нови думи (Иван играе...... с......).

Упражнения за систематизиране на лексикалните знания:
 y Учителят подава определена дума, учниците назовават думи, свързани по смисъл с нея (попъл-

ване на семантично поле) (пр. сутрин – обед, вечер, сезони -, плодове и т. н.);
 y Асоциативна карта – учителят подава дума, а учениците записват около нея други думи, с ко-

ито правят асоциация (слънце – топло, море, ваканция и т. н.). С новонаписаните думи трябва 
да се състави изречение.

 y Учителят задава въпрос, на който учениците трябва да отговорят отрицателно и да дадат 
информация за действителното положение на нещата (пр. Това синя количка ли е? – Не, това не 
е синя количка, а червен камион.) В това упражнение учениците трябва да повторят лексикал-
ните единици в изречението като трябва да ги комбинират по нов начин. Чрез такива упраж-
нения се тренират умения за отговаряне на алтернативни нвъпроси с разширени сложни изре-
чения.

 y Учителят подава дума, на която учениците трябва да кажат антоним и да образуват изрече-
ние с тази дума.

 y Учителят подава дума, на която ученициште трябва да кажат синоним и да включат тази ду-
ма в изречение.

 y По-сложна задача е допълване на думи в текст, защото предполага конктестно определяне на 
необходимата дума, която трябва да бъде и правилно съгласувана с останалите в изречение-
то – род, число, време на глагола.

Упражнения за диференциране на трудно разграничаващи се лексически явления: паронимни двойки 
думи, думи с предствака „пре-/при-“. Учениците трябва да обяснят разликата в значенията или ко-
ректно да допълнят в текст с подходящата дума (пр. Прескачам ограда. Прибягвам до хитрост.) [3]. 
Този тип езикови упражнения подпомагат учениците мигранти при диференциране значението и 
случаите на употреба на близки по звуков или буквен състав думи (многозначни думи, пароними, 
омографи), които често некоректно използват в речта си без да разбират това.

Методиката на преподаването на български език като втори език за ученици в 1.– 4. клас е в про- 4. клас е в про-4. клас е в про-
цес на практическо апробиране на вариантни методически решения и технологии. В настоящата 
статия бе направен опит за систематизиране на типове езикови задачи, подходящи за прилагане в 
процеса на обучение по български език като втори език, с оглед на влиянието им при формиране на от-
делни страни от комуникативната компетеност за общуване на български език. 

Литература:
1. Ангелова, Т. Ролята на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична 

среда. С., Български език и литература, 2003, бр. 6.
2. Балабанова, М. Методика на обучението по чужд език в детската градина. Благоевград, 2010, – 

264с.
3. Велев, Л. Преподаване на немски език. Лексически упражнения. В. Търново, Абагар, 1994, – 152с.
4. Владимирова и др. Обучението по български език на деца в чужбина. Методически насоки. С.,  

1988, с. 25
5. Георгиева, М. Обучението по български език в условия на билингвизъм. Шумен, УИ „Епископ К. 

Преславски“, 2004, – 175с.



313

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

6. Гуторанова, Ил. Трудности в усвояването на чужди езици в началното училище. С., Начално 
образование, № 3, 2001, с. 15-19

7. Стефанова, П. Методика на чуждоезиковото обучение. С., Парадигма, 1999
8. Стефанова, П. Чуждият език в начален етап на основна образователна степен образ степен В: 

Унив курс по ранно чуждоезиково обучение. В. Търново, 2008, (съставители: Т. Шопов, Л. Мали-
нова, В. Вълканова) С. 2008, с.169-193

9. Христозова 2003: Христозова, Г. Учебната задача по български език – Бургас, 2003
10. Шопов Т. Вторият език. С., УИ, 1998, – 110

гл. ас. Дафина Ив. Атанасова,
Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, Педагогически колеж, гр. Добрич

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА И ПРАВОГОВОРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 
СТУДЕНТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФОНЕТИКА НА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ENHANCING ORTOGRAPHI AND ORTOEPI COMPETENCE OF THE STUDENTS IN 
STUDING PHONETICS OF CONTEMPORAR BULGARIAN LANGUAGE
Dafina Iv. Atanasova

Анотация: В статията, с цел да се подобри езиковата компетентност на студентите от педа-
гогическите специалности в обучението по фонетика на съвременния български език, се проследяват 
типичните грешки и отклонения в правописа и правоговора и се предлага заедно с езиковата инфор-
мация за сегментните и суперсегментните единици на речта чрез система от задачи да се коригира 
езиковата култура и се овладее книжовната нормативност.

Abstract: Aming at improving the orthographic and orthoepic competence of the students while teaching Bulgarian 
language phonology we discover the typical mistakes and deviations and suggest information about the segmental and 
supersegmental speech units. The linguistic competence of the students is corrected through a system of tasks.

Keywords: spelling, norm, phonetics, competence

Използването на книжовния език в страната е престижно речево поведение, задължително ко-
дифицирано във всички сфери на публичното и официалното общуване: в училище, медии, инсти-
туции, стопански и обществено-политически дейности. Научните изследвания в езикознанието 
през последните години, повлияни от развитието на социолингвистиката, прагматиката, тексто-
лингвистиката и психолингвистиката, се насочиха върху употребата на езика с основната му кому-
никативна функция, както и върху различните социални роли на комуникантите в обществото. Па-
ралелно с това направление се засили и интересът на специалистите към различните аспекти на со-
циалното взаимодействие и социалния контакт в рамките на комуникативния подход в обучение-
то по роден и чужд език.

Целта на обучението по български език в училище и в университета в последните години е да се 
дадат знания за елементите и строежа на езика в синхронен и диахронен план, за да се изгради у сту-
дентите усет за нормативно правилен устен и писмен изказ. Днес акцентът в обучението по съвре-
менен български език е разширен освен към овладяване на лингвистичната информация за езика и ези-
ковата нормативност в употребата му, така също и към успешното формиране на прагматични ко-
муникативни умения.

Преподаването на учебната дисциплина „Съвременен български език“ на студенти, бъдещи начал-
ни учители, в специалностите на Колежа се нуждае от актуализация на учебния план, учебната про-
грама, от въвеждането на нови форми и дискурсни стратегии, за да се изградят у студентите, ос-
вен езиковедската компетентност, знания за системата на езика, а така също и прагматични рече-
ви умения за стил и култура на комуникация. 

Обръщайки внимание на речта около нас, за всички съвременници е видно, че демократичните 
промени в обществото и в съзнанието на носителите на книжовния език днес допуснаха разколебава-
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не на традиционните езикови норми – много често се допуска използването на езикови изрази и сло-
восъчетания, които преди бяха неправилни и недопустими за употреба в регистъра на официалната 
реч и общуването.

Доброто владеене на книжовните норми, определяни най-често като правоговорни и правопис-
ни, е израз на висока езикова компетентност на всички равнища: фонетично, морфологично, лекси-
кално, синтактично и текстово. Пред бъдещите учители в началното училище стои отговорната 
задача да ограмотяват първокласниците и да изградят основите на правописната и правоговорната 
култура на учениците.

Известно е, че за усвояването на речевата култура от учениците факторите са няколко (учи-
лището, семейството, средата, улицата, медиите). От проведените в последните години научни 
конференции с тема върху тенденциите и промените в употребата на българския език днес, от до-
кладите, публикувани в сборниците („Отговорността пред езика. Властта на медиите“, „Агресия-
та на уличния език“, „Стандарт и субстандарт“ и др.), тревожните изводи на специалистите са, че 
езикът на медиите (вместо образец и пример за нормативна реч), както и т. нар. уличен език, пагуб-
но влияят върху качеството и стабилността на книжовния език, върху ежедневната му употреба 
в различните социални сфери. 

Справедливото негодувание на езиковедите от употребата на езика ни се поражда от състоя-
нието на езиковия регистър, обслужващ публичната сфера, който се характеризира с грубо наруша-
ване на езиковите норми, с много примери за колоквиализация на речта чрез употребата на ограни-
чени стилистично лексикални пластове – жаргонизми, ориентализми, сленгизми и просторечия, кои-
то много агресивно завладяват и най-масовото интернет общуване, в което липсва всякакъв езиков 
контрол и самоконтрол. 

В речевата комуникация на българите се наблюдава смесване във функционалната употреба на 
лексиката, на заличаване на границата между официалния и разговорния стил на употреба, а завърш-
ващите средно образование ученици масово допускат елементарни грешки в писмената реч и не вла- в писмената реч и не вла-в писмената реч и не вла-
деят правоговорната езиковата норма.

Според основната цел на обучението по български език – развитие на комуникативноречевите 
умения на учениците(1.-12. кл.) – новопостъпилите студенти би трябвало да са придобили знания за 
подсистемите на книжовния език, да владеят правописните и правоговорните норми, да използват 
умело богатите изразни възможности на езика в различни езикови ситуации, да умеят да се изразя-
ват смислено в добре оформен писмен текст.

Наблюденията в работата ни по български език са, че с всяка година речта на новопостъпилите 
студенти в колежа става все по-бедна лексикално, а езиковата им култура се отличава с нарушаване 
на законите, правилата и традициите в употребата на книжовния език.

Целта на изследването е да се актуализира обучението по фонетика на българския език със задача 
да се откроят актуалните проблеми при формиране на правописната и правоговорната компетент-
ност на студентите от педагогическите специалности на Колежа.

Конкретните задачи, върху които работим на семинарните упражнения по съвременен български 
език с цел подобряване на езиковата подготовка на студентите, са:

1. След тестова проверка и статистическа обработка на речевата продукция на студентите да 
се откроят типичните грешки и отклонения в изговора и в правописа, да се открият причини-
те за това (диалектно влияние, диглосия, билингвизъм, пропуски в подготовката и слабо овла-
дени езикови норми).

2. Да се коригират правописните и правоговорните изяви на студентите чрез знания за връзка-
та между фонетичните закони с правилата за изговор и правопис на думите, с информация за 
звуковата стойност на многозначните букви, за ударението и акцентни дублети, за морфем-
ната и словообразувателна структура на думите.

3. Да се усвоят правилата за фонематичната транскрипция и фонемния разбор на думи и тек-
стове, за да се намалят грешките в правописа и в изговора, да се изградят у студентите и лич-
ни мотиви за самоконтрол и стимул за задълбочено овладяване на езиковите норми. 

Владеенето на различни степени на успешно общуване на роден език (също както и при успешно-
то общуване на чужд език) се обуславя от различните натрупвания на знания и умения във всички 
отделни аспекти на комуникативната способност:
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 y езикова компетентност (познаване и разбиране на думите и владеене на граматическите и 
структурните правила за свързването им в значещи изрази);

 y социоезикова компетентност (уместното използване на думи, форми, изрази в зависимост от 
събеседника /читателя, темата, обстановката в рамките на конкретната ситуация на общу- /читателя, темата, обстановката в рамките на конкретната ситуация на общу-/читателя, темата, обстановката в рамките на конкретната ситуация на общу- темата, обстановката в рамките на конкретната ситуация на общу-темата, обстановката в рамките на конкретната ситуация на общу- обстановката в рамките на конкретната ситуация на общу-обстановката в рамките на конкретната ситуация на общу- на конкретната ситуация на общу-на конкретната ситуация на общу-
ване); 

 y прагматична компетентност:
 y дискурсна компетентност (уменията да се създават, следят и поддържат връзките – „сцепле-

нието“ – на разговора или на писмения текст; да се разбират и произвеждат последователно 
подредени, свързани изречения);

 y стратегийна компетентност (използването на словесни и несловесни стратегии за общуване, 
за да се компенсират пропуските в познанията- езикови и не само – на тези, които общуват);

 y социокултурна компетентност (по отношение на родния език социокултурните умения се 
проявяват в това, че всеки отделен индивид в рамките на общата национална културна среда 
има своя лична /групова/ субкултурна интерпретация на схемите и обстоятелствата на об-
щуване, като непрекъснато следи неговите интерпретации да съвпадат със социокултурната 
сфера, в която се извършва комуникацията); 

 y социална компетентност (по отношение на родния език – уменията да се влиза в официални, 
професионални, служебни и др. актове на общуване, които са пределно ясно дефинирани по на-
мерения, форми, цели и очакван резултат).

Овладяването на правоговорните норми се извършва едновременно с изучаването на правописни-
те правила в обучението по фонетика. Правоговорът е сбор от правила за устната реч, които оси-
гуряват единно произношение в съответствие с нормите на книжовния език. Въз основа на съотно-
шението между фонема и варианти правоговорът е система от изисквания за спазване на възприе-
тото за норма звучене на фонемите в потока на речта. В по-широк смисъл правоговорът включва и 
изговора на отделни думи или словосъчетания, с нормативно установен акцентен модел, интонаци-
ята и дикцията. 

В работата върху правоговора е наложително да се открият и да се анализират типичните от-
клонения в изговора на студентите чрез езиковата информация за връзката на фонетичните зако-
ни: редуване на фонеми (редукция на гласните, променливо я, елизия на гласни и съгласни фонеми, вмя-
тане на звукове, уподобяване по звучност/ беззвучност, краесловно обеззвучаване) с изговора и пра-
вописа, да се овладее фонематичната транскрипция на думи и текстове, отразяваща книжовното 
произношение.

Предпоставка за проблемите в обучението по български език е различното равнище на езиковата 
подготовка на студентите, тъй като за част от тях книжовният език не е майчин; по тази причи-
на внимание изисква и работата върху грешките и отклоненията, дължащи се на езиковата интер-
ференция. Степента на отклоненията в индивидуалната реализация на изговорните норми поняко-
га отразява индивидуалното овладяване на правоговора и зависи от образователното равнище на го-
ворещия, от традицията на говорене в семейството или от влиянието на социалната среда.

Типичните отклонения от книжовния изговор се определят като:
 y изговор на вокалите (редуциран изговор на широките гласни дори когато са под ударение), 

грешки при редуването на променливо я;
 y постоянни грешки при ударението и акцентните дублети;
 y некнижовно омекотяване на съгласните фонеми в различни позиции на думата;
 y твърд изговор на глаголните окончания за сегашно време, 1л. ед. ч. и 3л. мн. ч. и на членната мор-

фема за имената от мъжки род;
 y грешки при изговора на граматичните форми: глаголни форми, местоимения, числителни име-

на, предлози, наречия и др.
Причините за грешките в пълния (маркиран стил) на изговор на студентите се определят като 

отклонения под диалектно влияние, диглосия, билингвизъм, слаби познания върху сегментните и су-
персегментни единици на речта; грешки по аналогия и подражание. За да се овладее изговорът на глас-
ните, ударението и меките съгласни, се работи върху задачи за транскрипция, изучава се звуковата 
стойност на буквите – ю, я; а – в случаите за отбелязване на гласна [ъ], тъй като честа грешка е из-[ъ], тъй като честа грешка е из-, тъй като честа грешка е из-
говорът на гласна [ъ] като широка гласна [а] в краесловие в трите морфеми: членна морфема [миръ, 
брегъ,учительъ], глаголно окончание за сегашно време [четъ, пушът, правьъ, мольът], за бъдеще време 
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[ще ходьъ, ще мълчът]. Един от спорните и трудни проблеми във фонетиката е т. нар. ятов преглас, 
при който появата на грешки в източния регион се обяснява с непознаването на правилата за про-
менливо я или със свръхстарателност, напр. [тяхни вм. техни, засяти вм. засети, десятка вм. десет- [тяхни вм. техни, засяти вм. засети, десятка вм. десет-тяхни вм. техни, засяти вм. засети, десятка вм. десет-
ка, кафеви вм. кафяви и др.]. Често под влияние на родния говор, на узуса или на други фактори – ана-]. Често под влияние на родния говор, на узуса или на други фактори – ана-. Често под влияние на родния говор, на узуса или на други фактори – ана-
логия, чуждоезиково подражание – ударението се поставя погрешно върху думите.

Факторите за изграждане на правоговорната култура са известни; това са преди всичко образо-
вателната система и учебното съдържание по български език, но за формиране на правоговора значи-
мо е и влиянието на живото слово на преподавателите, журналистите, на културните институ-
ции. Правоговорните грешки не могат да се редактират, да се поправят коректорски, както право-, както право- както право-
писът и пунктуацията; те се избягват с осъзната и мотивирана потребност за книжовно произно-
шение.

Овладяването на правописните правила се постига със задълбочаване на знанията за фонемна-
та система на езика, заедно с правилата на правоговора. Спазването на нормативния правопис е най- 
препоръчителната стратегия по две основни причини, които са свързани: а) да се сведат до мини-
мум колебанието и двусмислиците при разбиране и възприемане на писмен текст; б) да се осигури до-
бра скорост на комуникацията. Спазването на нормативния правопис също така осигурява на пише-
щите възможността да се изявяват професионално в официалните сфери на общуване. Осъзналият 
и приелият такава стратегия следва да познава правописните норми, да използва нормативните ва-
рианти и при всяко колебание да проверява в речниците и нормативните граматики.

Българското писмо е образец на фонографското (буквено, звуково) и е изградено от три систе-
ми: азбука, графика и правопис, с които максимално точно се предават звуковите особености на ези-
ка ни. Буквите и препинателните знаци съставят графичната система и се характеризират със спе-
цифични особености в употребата. Правописът е система от правила за писмено предаване на зна-
чещите единици на речта. Тези правила условно се разпределят в шест групи според това какъв ас-
пект на писмено предаване от речта обхващат:

1. Правила за обозначаване на звуковете с букви в коренови морфеми и на афиксите в структура-
та на думата, т. е. на значещите части на думата.

2. Правила за употреба на главни букви.
3. Правила за слято, полуслято и разделно писане на сложни думи и техни части.
4. Правила за пренасяне на думи и за образуване на буквени абревиатури и на графични съкращения.
5. Правила за употребата на препинателните знаци ( пунктуацията).
6. Правила за транскрипция на заети думи и изрази.
Правописът и правоговорът, независимо от тяхното разграничаване от научно гледище, са тяс-

но свързани и обусловени. Усвояването на правописните правила се опира на правоговора, възпри-
ет като обща книжовна практика. В много случаи установеният начин за писане на отделни думи и 
форми играе решаваща роля за уеднаквяване и на правописа им. Без овладяване на правоговора трудно 
могат съзнателно и трайно да се усвоят и правописните норми.

Правописните норми се изграждат върху принципи, различни от правоговорните, поради кое-
то думите не винаги се пишат така, както се изговарят. Съвременният български правопис отра-
зява звуковия състав на думите върху основата на два главни принципа: фонетичен и морфологичен, 
като по- слабо застъпени са етимологичният (исторически) и смисловият (или синтактичен прин-
цип). Основното изискване при фонетичния принцип е на всяка фонема да съответства една буква. 
Макар че след последната правописна реформа през 1945 г. се опрости изписването на няколко думи 
(сърце, празник, гозба, цъфтя, расна, нужно, лешник, въстание), като се прие да се пишат така, както 
се и изговарят, този правописен принцип е по-слабо приложен в езика ни. При морфологичния прин-
цип, наричан и морфематичен, писането на думите се определя от особеностите на морфемния им 
строеж, както и от някои комбинаторни звукови особености. Най-характерното от приложение-
то на морфологичния принцип е при означаването на звучните и беззвучните съгласни в слаба пози-
ция, при писането на представките (из-, раз-, без-, под-, в-, от- и др.) и при отбелязването на съглас-
ни фонеми с изпадане при изговор. При традиционния исторически принцип се цели да се пишат ду-
мите, както са се писали в миналото (втори, Георги). Като проява на този принцип е правилото за 
т. нар. „ променливо я“ и изписването на глаголните окончания с буквите а, я вместо с буквата ъ или 
ьъ, а така също и при отбелязването на членната морфема за имената от мъжки род. В по-малка сте-
пен в българския правопис се прилага и смислово-синтактичният принцип, наричан още семантичен 
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и диференциращ. Той урежда слятото, полуслято и разделно писане на сложни и съставни думи, упо-
требата на диакритични знаци за разграничаване на омоними, представки. 

Резултатите от тестовата проверка върху правописните правила показват типичните греш-
ки на студентите: грешно изписани букви, думи, двойни съгласни, грешки при съгласуването на име-
ната по род и число, неправилно членуване, незнание на правилата за пренасяне и употребата на глав-
ни букви, грешки в пунктуацията, грешки в нормативната употреба на глаголни и местоименни 
форми.

Честите грешки в правописа на гласните са: замяна на букви на гласни поради непознаване на ре-
дукцията или под влияние на диалектен изговор (рекал вм. рекъл, приръст вм. прираст, боржуазия вм. 
буржоазия, изричение вм. изречение, инжинер вм. инженер). Работи се върху морфемната и словообра-
зувателна структура на думите, изучават се слово- и формообразуващите морфеми, начините за 
проверка в правописа на думите.

Нормативните промени в речта при съгласните включват двойките звучна – беззвучна фонема, 
като създават правописни колебания. Фонетичните редувания: регресивна асимилация, краесловно 
обеззвучаване, изпадане на съгласните при изговор, не се отразяват при писане. Грешките най-често 
биват: замяна на звучна с беззвучна съгласна (ефтино вм. евтино, отекчение вм. отегчение, адрез вм. 
адрес), замяна между сонантите м/н (бомбон вм. бонбон, бемка вм. бенка; изпускане на съгласни (бе-
смислен вм. безсмислен, искачам вм. изскачам); прибавяне на съгласни (писменно вм. писмено, словест-
на вм. словесна). Еднообразното записване на морфемите независимо от промените, настъпили в ре-
зултат от фонетичното обкръжение, осигурява приемственост и стабилност в правописа ни, въз-
можност за автоматизиране на писмените навици.

В обучението по български език на студентите в колежа е необходимо да се включат и въпроси за 
езиковата чистота, за непримиримост към грешките в правоговора, стремеж за правописна култу-
ра, изискване за точна и стилово богата реч без шаблонни, паразитни и дори вулгарни думи, за да се 
търсят възможности за функционална употреба на отделните типове лексикални значения на ду-
мите в зависимост от конкретната ситуация.

Добрата речева култура означава: владеене на правоговорните норми, яснота и логика в по-
стройката на устния текст; правописна и пунктуационна грамотност, яснота и логика в писме-
ния текст; информираност за строежа на езика, която осигурява граматическа правилност на реч-
та: уместна употреба на езиковите средства в зависимост от целите и предназначението на рече-
вата изява.
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ФОРМИРАНЕ НА ДИСКУРСНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
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FORMATION OF DISCOURSE COMPETENCE BY TEACHING LITERATURE IN THE FIRST 
GRADE OF SECONDARY EDUCATION
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Abstract: The article examines the concept of the discourse competence (DC), discourse. Traditional and 
interactive methods for the formation of DC by students from first grade of secondary education, the role of 
ICT for facilitate the adoption of text, understanding the meaning of words, and capacity building curriculum to 
become more attractive for children are identified and described by the author. Some problems that arise in the 
formation of DC are named and ideas for solving them are offered.

Keywords: discourse competence, discourse, traditional and interactive methods

Основна цел на обучението по български език в цялостното училищно обучение е формирането 
на комуникативноречева компетентност (КРК) и пълноценна реализация на личността в общество- на личността в общество- в общество-
то. Особено значение за този процес има формирането на дискурсната компетентност (ДК) като 
част от КРК. 

Дж. Савиньон разглежда ДК като способност да се генерира дискурс, т.е използване и тълкуване 
на формите на думите и значението им, за да се създадат дискурси, организиращи езиковия матери-
ал в свързан текст.[11] Л. Бачман  говори за свързаност, логичност, организираност на текста. В на-[11] Л. Бачман  говори за свързаност, логичност, организираност на текста. В на-11] Л. Бачман  говори за свързаност, логичност, организираност на текста. В на-] Л. Бачман  говори за свързаност, логичност, организираност на текста. В на- Л. Бачман  говори за свързаност, логичност, организираност на текста. В на-
учни изследвания ДК се дефинира като умение да се създава и да се възприема устен и писмен дискурс/
текст, който се характеризира с кохезия /свързаност на езиково равнище/ и кохерентност /свърза-
ност на смислово равнище/, и се подчинява на изскванията на различните жанрови форми [10]. Към 
това определение бихме добавили и формиране на умения за практическо прилагане на тези знания в 
непозната житейска ситуация. За целите на настоящата статия ще приемем идеята на текстова-
та лингвистика да се поставя знак за равенство между текст и дискурс. 

Дискурсната компетентност има:
Репродуктивна функция: ученикът разбира свързани логически изказвания в различните функци-

онални стилове на устната и писмена реч, в различните видове текст при четене и слушане с раз-
биране. 

Продуктивна функция: ученикът използва определена стратегия за създаване и интерпретира-
не на текст; подбира езикови структури, адекватни на общуването в определена речева ситуация.

„Разграничаването на различните компетентности в рамките на КРК е следствие от научна аб-
стракция. В реалното общуване, за да бъдат оптимално реализирани комуникативните намерения на 
личността, едновременно „се задействат“ всички изброени компетентности. Важното значение на 
ДК се определя от факта, че нейните прояви са резултат от реализиране на знания и умения, които се 
отнасят както към езиковата компетентност, така и към социолингвистичната компетентност, 
към стратегийната компетентност и пр. Критерий за успешно общуване на учениците са техните 
постижения при възприемане и създаване на пълноценни в комуникативно отношение текстове, т.е. 
реализираната в речевата практика ДК представя в имплицитна форма равнищата и на другите раз-
новидности на комуникативната компетентност, които личността притежава“. [5] 

Редица изследвания на европейски комисии в последните години, както и резултатите от наци-
оналното външно оценяване и матурите, показват – 41% от децата са функционално неграмотни. 
Отчита се една тенденция на занижаване на знанията на българските ученици по отношение на пра-
вописа, правилното конструиране на текст, умението ясно и точно да изразяват мислите и емоци-
ите си, умението им да общуват в среда, различна от обичайната. Този резултат се дължи до голя-
ма степен на липсата на интерес към учебното съдържание и като следствие на това – липса на  мо-
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тивация за развиване на комуникативноречевата компетентност у голяма част от тях. Причина за 
недостатъците в теорията и практиката на формиране на КРК на учениците се явяват обектив-
но натрупаните противоречия: между съществуващата необходимост да се търсят ефективни ус-
ловия за изграждане на комуникативни умения у децата от позиция на хуманната педагогика и дей-
ностния подход и преобладаващия авторитарен подход в практическото решаване на дадения про-
блем; между обективната необходимост от формиране на комуникативни умения и недостатъчна-
та организационно-методическа обезпеченост на дадения процес.

Видима е необходимостта педагозите да търсят нови методи за повишаване мотивацията на 
учениците към учене и посещаване на училище, за прилагане на получените знания в нова ситуация, 
както и да прилагат творчески традиционните методи. Възрастовите и индивидуални особености 
също са важен фактор при подбора на методи и средства на обучение. Малкият ученик има беден реч-
ников запас, умее да се концентрира върху определена тема за кратък период от време, паметта му 
е краткотрайна и в голяма степен зависи от образите и емоциите, които предизвиква у него изуча-
ваният материал. 

Преподавателите в начален етап е необходимо да установят подготвеността на ученика за пос-
тъпване в първи клас, както и да придобият обща представа за нивото на култура и образованост на 
неговите родители. В подготвителния етап и в етапа на начално ограмотяване трябва да се създаде 
т.нар. „споделен опит“, да се намалят разликите в познанията, нравствените принципи и евентуал-
ни религиозни различия, за да бъде сигурен преподавателят, че се осъществява адекватно възприема-
не на създавания в учебния час дискурс.

Първите часове на малкия ученик по четене са свързани именно с формирането на неговата ДК. 
Детето е поставено в ролята на съставител на текст, като ползва или не за опора илюстрации към 
зададената тема. Включен е устен разказ по серия от картини – напр. „Трите пеперудки“ или „Папо 
и Пухи“; преразказ на позната приказка – „Косе Босе“, „Снежанка и седемте джуджета“; разказ по пре-
живяно – „Първият учебен ден“, „Моето семейство“, „Моето училище“.  Ролята на педагога е опре-
деляща – той решава дали ще прочете текста на приказките и ще насочи децата към разглеждане на 
картините към темата, или обратно: първо ще постави емоционален акцент или ще се позове на ма-
кар и бедния житейски опит на детето; композира въпросите и насочва учениците да отговарят 
чрез правилно изградени синтактични конструкции. Методическата работа е ориентирана към раз-
витието на свързаната реч. Целенасочено се въздейства и върху: 

 y Активизиране на речника – учениците  овладяват значението на непознати думи и се приуча-
ват правилно да ги използват в речта си. 

 y Изчистване на речта от диалектни думи, жаргон или чуждици.
 y Формиране на умения да се разказва последователно, без да се привнасят несъществуващи съби-

тия и герои или да се пропускат съществени такива.
От проведената беседа и наблюдение с 21 ученици от първи клас може да се посочи, че 10 деца (по-

сещавали различни детски градини, но заявяващи, че родителите редовно им четат книжки), могат 
ясно, точно и последователно да пресъздадат съдържанието на изучаваните приказки; 7 деца следват 
сюжетното развитие и последователността в приказката, но преразказват с малки пропуски или се 
нуждаят от помощ – насочващи въпроси от учителя; 2 деца объркват последователността на съби-
тията и не запаметяват подробностите; 2 деца не успяват да се ориентират в съдържанието, вна-
сят нови моменти или герои в него.  Всички деца могат да назоват главните герои. 19 от тях асоци-
ативно допълват изречение към сюжетна  картина. По-трудна за учениците е задачата да констру-
ират текст по преживяно чрез изречения, свързани по смисъл, като ясно предадат емоциите си. Само 
5 от тях успяват да създадат самостоятелно кратък текст. Често допускани грешки са: 

 y неправилният избор на думи; 
 y нелогичност на изказването; 
 y повторения;
 y неправилно конструирани изречения – особено при съставяне на разкази по преживяно, напри-

мер – „Училището ми е на батко“, „Сложих си костюма новия, мама ми го е приготвила“;
 y съставяне на много дълги изречения.

В подготвителния етап на ограмотяване особено полезна е драматизацията с помощта на кук-
ли. Учениците, скрити зад параван, преодоляват смущението си от факта, че се изявяват пред не-
позната аудитория, изпълняват задачите с желание, разказват уверено. Тези, които не са успели до-
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бре да запаметят съдържанието на изучавания текст, слушат по-съсредоточено, следейки движени-
ята на малките актьори. По този начин се предоставя и възможност на повече деца да участват ак-
тивно в час, без да се допуска отегчение от многократното повторение. Особено необходимо за ори-
ентиране в учебника и тетрадките, за успешното овладяване на изискваните знания и умения през 
този период е онагледяването на учебните единици. Интегрирането на ИКТ в урока помага за то-
ва. Изработените презентации със звук и картина дават възможност на малкия ученик по-бързо и 
лесно, с подробности да запамети съдържанието на изучаваната приказка; да свърже цвят с емоция 
(тъмен – негативна, ярък – позитивна); да визуализира образите на героите и по този начин да съу-
мее да отговори на зададените елементарни въпроси към текста, да съставя изречение по даден мо-
дел. Използването на софтуери като „Енвижън“  позволява създаването на упражнения за  подрежда-
не на илюстрациите към текста по ред, определен от автора; за свързване на герой с приказка, чув-
ство (чрез мимики на човешко лице) с дадена ситуация. Работи се индивидуално и/или в екип по два-
ма. Играейки, децата затвърждават понятия, учат се да следят реда на действията в даден текст, 
да конструират правилно изречения, а учителят получава веднага информация доколко са усвоени-
те изискваните знания и умения.

При провеждането на тези първи часове, преподавателят трябва да постави началото на из-
пълнението на една важна задача: необходимостта да се сформира мотивация за четене. Как трябва 
да се постигне това? Има два много силно мотивационни способа от гледна точка на психологията: 

1. Колкото се може повече да се чете на децата художествена литература – не само в часовете по 
БЕЛ, но и докато рисуват или работят в часовете по ДБТ, като въвеждащи  темата в часовете по 
музика и часа на класа, по математика – „Приказка за нулата“, „Приказка за числото 10“, „Пътешест-
вие на житената питка в света на числата“. Добре е да има подходящ музикален фон и илюстрации, 
които допълнително да стимулират емоционалното въздействие от текста и да ориентират деца-
та в нравствените качества на героите и посланията на авторите.

2. Да се разказва и обяснява на детето защо е толкова интересно и особено важно да се научи да 
чете.

Тази задача е ръководна и в обучението през останалите етапи – основния (буквен) етап на огра-
мотяването и в периода след основния етап на ограмотяването.

При запознаването с буквите и овладяването на механизма на четене се изпълняват и дейности 
като:

 y обогатяване на речниковия запас чрез упражнения за свързване на дума с изображение, за възпри-
емане на лексикалното значение на многозначни думи, омоними и антоними чрез конкретна си-
туация, определяща значението им;

 y отговаряне на въпроси към картинка или текст;
 y съставяне на изречения по картини и модели;
 y съставяне на диалози по картини;
 y разказване на случка, изобразена на картина.
 y споделяне на лични впечатления, предпочитания, свързани със семейни празници, училищен жи-

вот, лични преживявания;
 y слушане на разказа на учителя;
 y слушане на прочетени от учителя приказка, стихотворение, басня или откъс от произведе-

ние за деца; [7]
 y четене на думи, вписани в картина, за да се конкретизира лексикалното им значение;
 y задаване на  въпроси към картина или текст и формулиране на отговор. [вж по-подробно 7]

Използват се методи като: подборно четене; беседа; изразително четене; четене – верижка; спо-
деляне на впечатления от екскурзия, излет  или семейни празници. 

Традиционните методи се съчетават с ребуси; отгатване на гатанки, съчетано с илюстрира-
не на отговорите им и подреждане на картините в изложба; посещения на театрални постановки. 

Особено ползотворно е ученето чрез игра. Чрез играта се активизират мисленето, паметта и въ-
ображението на малкия ученик; подпомага се неговата социализация, реализират се съпреживяване и 
взаимопомощ. Използват се: 

 y игра на асоциации;
 y игра „Открий думата“ – чрез презентация с вграден таймер. Учениците се разделят на отбо-

ри по 3; един застава с гръб към дъската, друг обяснява с думи какъв предмет е изобразен на кар-
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тината, трети помага при необходимост и следи времето. След известно време задачата се ус-
ложнява – думата се обяснява само с  с жестове;

 y „Довърши изречението“ – чрез използване или не на модел на изречение; 
 y „Речник“ – всеки ден се обясняват и записват три непознати думи – усложняване – всяко дете, 

което желае, търси в речника непозната, но достъпна дума и разяснява значението Ӝ пред съу-
чениците си. Тази игра бе особено подходяща, тъй като се оказа, че думи като трамвай, кладе-
нец и др. за някои деца са непознати. Тук особено ценна е помощта на ИКТ, чрез които се дава 
възможност да се покажат не само снимки, но и видеоклипове с непознатите думи. След играта 
децата съставят изречения с новите думи;

 y Играта „Червената шапчица каза:...“. Едно от децата изтегля изречение от кошничката на 
Червената шапчица – например „Сутрин ставам рано.“, и  трябва да допълни разказа с послед-
ващо действие – „Правя гимнастика.“; друг вариант – „През лятото отиваме на море.“ – до-
пълват с „Пътуваме дълго с колата.“, „Настаняваме се в хотела.“; трети: „Обичам Коледа!“ – 
„Откривам подаръци под елхата“, „Братовчедите ми идват на гости.“ и др.

В периода след началното ограмотяване към посочение методи се прибавят: словесно обрисуване, 
преразказ, довършване на приказка, изразително четене; усъвършенства се ученето наизуст, четене-
то по роли, драматизацията. Особено интересни и приятни за децата са задачите, свързани с илю-
стрирането на изучавания текст. Не всички деца могат точно да назоват качествата на героите 
или да обяснят защо им харесват или не, но всички умеят да предадат отношението си чрез цвето-
вете, които използват при изобразяването, а основният фон на рисунката показва предизвиканото 
от прочетеното, емоционално състояние – например: в рисунките на учениците, провокирани от 
„Малката кибритопродавачка“, само светлината на кибритената клечка грее – липсва коледна звезда 
или елха, не вали сняг, а силен дъжд; даже косичката на детето е черна. В илюстрациите към тексто-
ве от „Патиланско царство“ са използвани само ярки цветове и във всяка рисунка грее голямо и ус-
михнато слънце. По думите на един ученик, и то се смее на пакостите на децата. 

Учениците усвояват готови изрази и начини за подреждане на изречения, за конструиране на 
текст. Процесът на обогатяване на  читателските представи на децата се ръководи, конкретизи-
ра, насочва и задълбочава от учителя. Малкият ученик не е в състояние сам да възприеме и осмисли 
художествения текст в единна цялост, както и да достигне до пълното осъзнаване на емоционалния 
и нравствен подтекст и конкретните идеи, които са втъкани в него. Работи се върху опознаването 
на различните видове текст – приказка, гатанка, разказ, стихотворение, създава се нагласа за възпри-
емане на чувствата, преживяванията или настроенията в творбата.

Все по-често в педагогическата практика и в частност – при формиране на ДК чрез обучението 
по български език и литература, се прилага проектнобазираното обучение (ПБО). За да се повиши ин-нобазираното обучение (ПБО). За да се повиши ин-обазираното обучение (ПБО). За да се повиши ин- За да се повиши ин-За да се повиши ин-
тересът към предмета БЕЛ и мотивацията за неговото изучаване, е важно да се формират комуни-
кативни умения на ниво, което позволява на младия човек да формира свои идеи, да ги представи в 
най-добър вид. Използването на метода ПБО позволява на учениците да формират обективна систе-
ма за представяне на своите знания и възможности,  умения да ги реализират.

Етапи на работа над проектите, дейностите по които се изпълняваха в часовете по БЕЛ, роден 
край, час на класа и изобразително изкуство, са: 

1. Организационен: Определяне темата и целите на проекта, запознаване на деца и родители с про-
екта и задачите, които трябва да се изпълнят при неговата реализация; съставяне на списък 
с детски литературни произведения, стихове за сезоните; обясняване на необходимостта от 
самостоятелна работа, от дейности, в които родителите трябва да вземат активно учас-
тие; формиране на екипите; планиране на дейностите от оперативния етап; формиране на 
умения за работа с програмите Paint, Word и Power Point.

2. Оперативен: Избор на произведение (литературен герой, сезон); изработване на илюстрации; 
стуктуриране и съхраняване в Word на текст, който описва и охарактеризира избрания лите-
ратурен типаж/сезон, в който се оценяват постъпките му; аргументира се изразеното отно-
шение, прави се избор на картина/картичка. Работи се в екипи за изработването на плакат с 
текст и рисунки, за да се запознаят останалите ученици, родителите и общността с идеите 
и направеното по проекта.

3. Продуктивен: На специално организирана вечер пред родители, деца  и гости се представя всяко 
дете и всеки екип. Публикува се съобщение за събитието в сайта на класа и училището.
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В хода на дейностите по проектите учениците изпълняват следните видове учебни задачи: про-
блемни ситуации, творчески задачи, наблюдение и/или изследване на действителността, обсъжда-
не, работа в екип, самостоятелна работа. Учебните задачи  са пригодени към индивидуалните нуж-
ди на отделните ученици и всички изпълняват сходни задачи, но според индивидуалния си темп на 
работа. Учителят е необходимо във всеки един момент да отдели внимание на тези ученици, които 
имат най-много нужда от него. 

След приключването на проекта е необходимо да се направи оценка на дейността: от учителя, 
от екипите на другите екипи и всеки участник да си даде самооценка. Всеки участник трябва да из-
слушва чуждото мнение и положително и обективно да изразява мнението си, да даде предложения 
за подобряване на качеството на направеното.

 Явна е необходимостта в ПБО да бъдат включени и родителите. Така те ще участват активно 
в живота на своето дете, на класа, на училището; ще си изградят представа за нивото на неговата 
компетентност и мястото му сред неговите съученици; за умението му да общува и да се изявява; 
за учебното съдържание, което усвоява; за трудностите, които среща.

С желание 21 деца се включиха в подготовката и реализирането на два проекта – „Стените гово-
рят за литература“ и „Сезони“.

„Стените говорят за литература“ предлага илюстрация и кратък текст. Всеки ученик решава 
той да е свързан с преразказ на любим момент или обрисуване на любим герой. Две деца предложиха 
да измислят друг завършек на произведението „Малката кибритопродавачка“ и него да включат към 
илюстрациите си. Особено им повлияват приказките за животни и произведенията, в които главен 
герой е дете на тяхната възраст – Пипи, Емил, Патиланчо, Матилда и др. Налага се изводът, че по-
ложителното или силно отрицателно емоционално въздействие, позитивните послания на авто-
ра, темите, близки до детската душевност, улесняват възприемането на съдържанието, разглежда-
ните нравствени норми навлизат в ежедневното поведение на учениците, а те с лекота отговарят 
на поставени въпроси и правят характеристика на главните герои на елементарно ниво. Някои от 
учениците на въпроса „Какъв е героят?“, отговарят: „добър“ или „лош“; „Какви са постъпките му“ – 
„добри“; „Защо ти хареса стихотворението“ – „добро е“. Целта на работата по проекта бе да насо-
чи учениците към по-широк кръг от понятия за изразяване на отношение и оценка – правилни, непра-
вилни постъпки, помага – вреди, умее – не умее;  назоваване на конкретни качества – горделив, палав, 
умен, силен, смел, човечен, безсърдечен, красив, грозен и др. 

При работата по проекта родителите участват активно при избора на произведение, съобра-
зявайки се с предпочитанията на детето. Помощта им е при подбора на произведенията, от които 
детето ще избере едно, при откриване смисъла на непознати думи в текста, при изясняване на нрав-
ствените послания, ролята на природните картини. При съставянето на краткия текст следят 
за недопускането на правописни и пунктуационни грешки. В случай, че детето пожелае, могат да се 
включат в дорисуването на детайли от илюстрацията. Съществува непрекъсната връзка ученик – 
учител, родител – учител. Но ролята на учителя тук е на медиатор. Изложбата се поставя на мяс-
то, предоставящо свободен достъп на учители, родители и ученици да я разгледат. 

Вторият проект „Сезони“ е провокиран от прочетената приказка „Дванадесетте месеца“ и уро-
ците по предмета роден край. Стремежът на учениците да научат повече за годишните времена по-
могна да се осъществят целите и дейностите. Учениците се разделят на четири екипа и избират 
своята „умна глава“ – водач на екипа; изтеглят листче с наименование на сезона и си разпределят за-
дачите: изобразяване на природна картина; избор на стихотворение, избор и закупуване на картич-
ка, съставяне и написване на текст, свързан с промените през избрания сезон. Всеки екип на открит 
урок подготви плакат и разказа за сътвореното по темата. Снимки на продуктите са публикувани 
в сайта на класа, а плакатите се поставят в коридора на училището.

Като резултат от изпълнението на тези проекти, учениците са повишили мотивацията си за 
изучаване на литературата и изявяват желание да се запознаят по-подробно с творчеството на 
детските писатели от цял свят. Степента на самостоятелност е различна. Тя зависи от индиви-
дуално-психологическите особености на ученика. Мнението на родителите е, че този начин на ра-
бота в клас е изключително полезен в посока мотивация за учене и усвояване на необходими за съвре-
менното общество умения и компетенции.

Проектнобазираното обучение помага пълно и точно да се усвои изучаваният материал, разкри-
ва потенциалните и творчески възможности на всеки ученик. Работата над проект му дава възмож-
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ност да развива умения да търси и използва допълнителни източници на информация, като по то-
зи начин усъвършенства уменията си за създаване и редактиране на текст. Осъществяват се меж-
дудисциплинарният и компетентностният подходи в обучението. ПБО подпомага процеса на ког-
нитивното развитие, т.е. изграждането и преструктурирането на познавателните структури. 
В този ред на мисли методът ПБО позволява да се формират личностни качества като умения да 
се работи в екип, поемане на отговорност за направения избор, разпределяне на отговорностите, 
умения да се изслушва събеседника, да се отстоява собствената позиция, ясно да се излагат мисли-
те, да се търсят компромиси. Развиват се отношения на сътрудничество, самодисциплина, самос-
тоятелност, чувство за принадлежност, инициативност, любознателност и творчество, преодо-
лява се страхът от поемане на риск и тревожността от оценяването, създава се възможност да се  
преодолее нарастващата агресия в училищата. В режим на екипна работа, посредством иновацион-
ните методи, техники и технологии се осъществява педагогическо взаимодействие, което дава им-
пулс на учениците за най-пълноценна изява на всички придобити езикови знания и комуникативно-
речеви умения. 

От съставените по проектите текстове могат да се направят следните изводи:
 y Текстовете са свързани на кохезивно и кохерентно равнище, но са кратки и непълни.
 y Спазват се словоредът, правописът и пунктуацията. Допуснати са грешки, свързани с езикови 

правила, които не са изучени до момента – отделяне на просто изречение в сложно, членуване 
на съществителни имена от мъжки и женски род.

 y Използват се различни видове изречения.
 y Допускат се повторения поради все още бедния речников запас на малките ученици.
 y Всички текстове са подчинени на темата и предоставят набор от факти, съобразен с възрас-

товите възможности и познания на учениците.
 y Текстовете свидетелстват за изградени начални умения за съставяне на кратки смислени дис-

курси, придобити в часовете по БЕЛ, роден край и допълнителните упражнения, свързани с 
подготовката за участие в проекта.

Формирането на ДК и усъвършенстването на умения за съставяне на дискурс се извършва и в ча-
совете по:

Математика – при съставянето на текст към картина или числови данни; при формулирането 
на отговори на текстови задачи и такива, изискващи да се определи съотношение – висок/дълъг/бърз, 
по-висок, най-висок. Четирима ученици изградиха умение за съставяне на текст едва в края на първи 
клас, като често се нуждаят от помощ за достигане на краен резултат. Най-често срещана грешка – 
съчинява се кратък разказ, а не ясно условие на текстова задача.

Роден край – учениците се  запознават се с нови понятия; използват се интерактивни и интегра-
тивни техники за развитие на познавателните способности на първокласниците и стимулиране на 
познавателната им активност и интереси; учениците непрекъснато  действат: разказват, обясня-
ват, импровизират, изразяват мнение, класифицират, предлагат идеи, четат  стихчета, приказки, 
гатанки, пословици и поговорки; влизат в роли, коментират. Въпросите към картините изискват 
разкриването на личното отношение на децата към темата.

Изводи:
Един от важните механизми за създаване, обективизиране, пренасяне и актуализиране на много-

факторната и многопластова система от социални статуси, ценности и модели на поведение в едно 
общество се явява дискурсът. В процеса на неговото създаване се оценява, структурира и преструк-
тура реалността,  поставят се и се променят акценти, описва се приемливо и неприемливо поведение, 
посочват се ценности и се формират такива.

Обучението на първокласниците е необходимо да се насочи към това ученикът да може: да възприе-
ма информация; да слуша; да възприема изкуството; да натрупа определен речников запас и емоционал-
ни чувства; да изгради отношение към природата и елементарни нравствени устои, ценности и на-
гласи, емоционално-оценъчно отношение към различните събития; да развива умения да задава въпроси.

Необходимо е да се включат в учебното съдържание дейности, свързани с ПБО, игрови похвати, 
както и повече часове за упражнение и прилагане на знанията в непозната ситуация.

Трябва по-активно да бъдат приобщени родителите към учебния процес, особено в началната 
степен на образованието. Учителите и родителите да станат партньори в образователния процес, 
за да се реализират успешно целите на учебната програма.
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В периода 1-4 клас учебните дисциплини се преподават от един учител и формирането на ДК, мо-
же да се каже, се извършва в система и по единни критерии, осъщестява се във всички часове. Но вина-
ги остава въпросът доколко педагогът е достатъчно подготвен да осъществява тази функция, докол-
ко неговият опит, възприетите нравствени и етични норми му позволяват да формира правилно ко-
муникативноречевите компетентности и в частност – дискурсната компетентност. Необходимо е 
педагозите да не приключват обучението си в сградата на висшето учебно заведение, а непрекъснато 
да бъдат включвани и активно да участват в курсове за квалификации и срещи за споделяне на добри 
практики. В този смисъл съвременните технологии дават неограничени възможности – онлайн курсо-
ве, изграждане на виртуални класни стаи, електронни библиотеки и интернет пространства за спо-
деляне на идеи, задаване на въпроси и провеждане на дискусии. Такива образователни портали започна-
ха да се оформят през последните години – множество библиотеки и списания предоставят достъп по 
електронен път до книги и списания; създадоха се блогове като „Образование“,  „Начално образование“, 
„Първокласно“. Желателно е за членове  да бъдат поканени и представители на академичните среди, за 
да се синхронизира процесът на преливане от теория към практика и обратно.  

Необходимо е да се работи за разширяване и задълбочаване на уменията на учениците за разбиране 
на текст, създаване на кохезивни и кохерентни текстове с характерните особености на определен дис-
курс, както и умения критично да се възприема и запаметява дадената в текста информация  – ключо-
ви компетентности, на базата на които се създават предпоставки за развитие на всеобщата грамот-
ност и култура на всеки българин, за усвояване знания и изграждане на умения да се усвои цялата систе-
ма от знания, от това зависи дали личността ще бъде приета, или не в дадено общество. 
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ANALYZES
Penka Krasteva Valcheva
20th Kindergarten, Burgas

Abstract: This report discusses the application of genre forms of child folklore in different educational 
situationa in kindergarten and the methods and techniques used by educators to work with them.
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Детският фолклор от гледна точка на присъствието му в живота на подрастващите векове 
наред е бил и е безспорен естетически феномен. Той е първото художествено поле за изява на деца- Той е първото художествено поле за изява на деца-Той е първото художествено поле за изява на деца-
та и същевременно – първият им досег с най-значимото от съкровищницата на народната ни тра-
диция. Предназначението му е едновременно за забава и за възпитание. Различията между жанрови-
те му форми са обусловени от нееднаквата възраст на децата, от различните възприятия, интере-
си и вкусове. Тематиката и идейното съдържание постепенно, с нарастване на възрастта, се разши-
ряват. 

Тъкмо тази пъстрота и вариативност мотивираха избора ми на тема на настоящето изслед-
ване. Педагозите са провокирани от навлизането на нови жанрови форми и модификации в детски-
те четива, адресирани към най – малките, но не винаги имат възможност да отреагират на техните 
предизвикателства. Причината е в обстоятелството, че наред с комуникативните методически 
стратегии в работата им трябва да намерят отражение и най-новите теоретични постановки на 
фолклористиката, чиито дялове непрекъснато се обновяват и буквално всяко десетилетие менят 
облика си; на литературата за деца, която е непосредствено отражение на заобикалящата детето 
действителност, доста различна от тази, в която са битували предишните поколения. 

В проведения експеримент взеха участие 72 педагози от пет детски градини на територията на 
гр. Бургас. Информацията, необходима за целите на изследването, събрах с помощта на анкетна кар-
та, съдържаща 4 открити и 7 закрити многовариативни въпроси. Мнозинството от анкетираните 
бяха с над 20 години педагогически стаж, работещи в различни възрастови групи.

Предлагам анализ на резултатите от проведената анкета:
Широката рецепция на жанровите форми, предмет на това изследване, беше потвърдена от 

77.8% от анкетираните, които заявиха, че използват често тези творби в пряката си педагогиче-
ска работа.

При количествената обработка на резултатите установих, че залъгалките (83.3%), макар да се 
прилагат предимно в I група, са най-предпочитаните жанрови форми на детския фолклор от всички 
педагози в това изследване. Това неизменно се дължи на богатата им жанрова разновидност, както и 
на силното емоционално въздействие на тези творби върху децата. 54.1% от анкетираните са пред-
почели и скороговорките, които са незаменим помощник на учителя при подготовката за ограмотя-
ване в IV група. Наричанията (44.4%) и броилките (48.6%) също регистрират добър рейтинг в посо-
ченото изследване, като с приоритет са броилките, които присъстват в играта на децата в III и IV 
група. Приложението на наричанията е локално и е свързано с календарно-обредната ни система. За-
качките и присмивалата (26.4%) , следвани от страшните истории (1.4%), получиха най-малко избо-
ри, което формално ги изключва от пряката педагогическа работа.

От режимните моменти с най-висок рейтинг се оказа нерегламентираната педагогическа си-
туация (32%), към която много от колегите причисляват празниците и тържествата. Изборът 
им се обосновава от факта, че игровият похват, характерен за тази форма, често се опосредства 
от произведения на детския фолклор. Следващият предпочетен режимен момент е игровата дей-
ност (29.1%) , в която педагозите откриват както броилки, така и закачки, и присмивала, та дори 
и страшни истории. Регламентираната ситуация (29.1%), според анкетираните, е сполучлива фор-
ма за изграждане на познавателно отношение към фолклорните жанрове в III и IV група. Педагозите, 
които са предложили утринна гимнастика (9.8%), са предимно работещи в I група. На тази възраст 
децата се раздвижват предимно чрез музикално-подвижни игри и илюстративни движения на залъ-
галки. 

Сред образователните направления ситуациите по Български език и литература (97.2%) са най-
утвърдените за работа с произведения на детския фолклор. Това се обяснява с факта, че познавател-
ните функции на жанровите форми, предмет на това изследване, се разгръщат най-пълноценно при 
подготовката за ограмотяване, в процеса на формиране на звуковата култура и граматически пра-
вилната реч. Следващи по рейтинг са ситуациите по Игрова култура (69.4%). Именно чрез тях пе-
дагозите запознават децата с разнообразни народни игри, в сюжета на които влизат различни жа-
нрови форми на детския фолклор. Типичен пример са игрите: „Дай, бабо, огънче“ , „Кралю порталю“ 
и „Чер човек“. Математиката (40.3%) събира значителна част от гласовете на анкетираните. Този 
резултат се обосновава със свойството на броилките да обогатяват елементарните математиче-
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ски представи на децата. Посредством текстовата си структура тези жанрови форми съдействат 
за изграждането на количествени представи на числата до 10. Тематичната структура на ситуаци-
ите по Физическа култура (38.9%) позволява употребата на някои жанрови форми на детския фолк-
лор като средство за мотивация и организация на децата. Част от анкетираните споделят мнение-
то, че залъгалките и броилките лежат в основата на много подвижни игри, които реализират основ-
ните цели на физическото възпитание в I група. Обучителните ситуации по Околен свят (37.5%) и 
Социален свят (36.1%), според гласовете на педагозите, предполагат употребата на произведения на 
детския фолклор в определени случаи. Те могат да се включат в хода на ситуацията, когато педаго-
гът има за цел да запознае децата с природни явления, животни и растения; с народни празници и оби-
чаи. Ниският рейтинг на ситуациите по Изобразително изкуство (27.8%) и Конструктивно-тех-
нически и битови дейности (11.1%) се обяснява с факта, че жанровите форми на детския фолклор се 
прилагат в тях предимно като спомагателно средство за реализацията на частнометодически под-
ходи и похвати.

Сред авторите на методическа литература, използвана от анкетираните, се откроиха имената 
на Маргарита Терзиева, Елена Савова, Иванка Ковачева и Фидана Даскалова. Интересното в случая е, 
че три от посочените имена са на методици и само едно – Елена Савова – е на фолклорист.

Методите и похватите, получили най-висок процент в това изследване, са изразително (61.1%) 
и хорово (59.7%) изпълнение, както и многократно повторение (61.1%). Те са специфични за методи-
ката на обучение по български език и литература и се използват в хода както на регламентирани, та-
ка и на нерегламентирани ситуации. Чрез тях децата заучават и възпроизвеждат кратки фолклор-
ни жанрове като залъгалки, наричания и скороговорки. Следващата група методи и похвати – разказ 
на учителя (45.8%), беседа (52.8%), коментар (40.3%) и проблемен въпрос (41.7%), се използват от ан-
кетираните педагози при изграждането на познавателно отношение към жанровите форми на дет-
ския фолклор предимно в III и IV група. Чрез тях учителите разкриват съдържателната страна на 
тези произведения, връзката им с природата и бита на хората. Илюстрациите (43%) и дидактични-
те игри (40.3%) са спомагателни методи, които според възрастта на децата намират различна сте-
пен на приложение при възприемането на произведения на детския фолклор. При запознаване със залъ-
галки в I група анкетираните педагози посочват илюстративния материал като подкрепящ възпри-
ятието на децата. При възприемане на наричания (в редки случаи и на страшни истории) учителите 
посочват употребата на разнообразни дидактични игри, сред които подреждане на пъзел.

47.2% от анкетираните предложиха свои методи и похвати за работа с жанрови форми на дет-
ския фолклор като: въвеждане на герой (23.6%), състезание за най-добър „скороговорко“(9.7%), съчи-
няване на залъгалки и броилки (4.2%) и озаглавяване на наричания (4.2%).

Резултатите от изследването показват, че жанровите форми на детския фолклор намират все 
по-широко и системно приложение в учебно-възпитателната работа на педагозите в детската гра-
дина. От залъгалките в първа група, през броилките и наричанията във втора и трета, до скорого-
ворките в четвърта група децата се учат и възпитават под емоционалното въздействие на тези 
творби.

Няма строг регламент относно образователните направления и режимните моменти, в които 
могат да се прилагат произведения на детския фолклор. Стига да е съобразена с темата, целите и за-
дачите на обучителната ситуация, всяка жанрова форма може да допринесе за обогатяване на знани-
ята и стимулиране интереса на децата. 

За финал ще отбележа, че прилаганите методи и похвати са предимно за обучение по български 
език и литература. Те в най-голяма пълнота разгръщат познавателните функции на произведенията 
на детския фолклор и същевременно позволяват на децата да се наситят на емоционалния заряд на 
тези творби, като ги възпроизвеждат и съпреживяват многократно.
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ДИСКУСИОННО СТУДИО В ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА В ОБУЧЕНИЕТО В 7 КЛАС

DISCUSSION STUDIO IN LITERATURE CLASS FOR 7TH GRADE
Kalinka Georgieva Nikolova
Secondary School „Hr. Toprakchiev“, Bozhurishte

Abstract. The paper presents our experience from organizing and leading discussion studios in public with 
the cooperation of the City Library. Students use terminology. They build thesis and anti-thesis. Communicative 
skills of the students are developed. 

I. Кратко въвдение
Дискусионно студио форма на обучение, която насочва интереса на учениците към проучване на 

обществените нагласи, използване на анкетен материал и организиране на „строг“ дискусионен вари-
ант по поставена тема. В част от учебното съдържание по български език в 7 клас се изучава диску-
сията като средство за овладяване на комуникативни умения за участие в устно речево общуване. 
Произведения като „На прощаване“ от Хр. Ботев и Вазовата повест „Немили-недраги“ са част от 
учебното съдържание по литература за същия клас. Те са благодатни за фокусиране на ученическото 
внимание върху екзистенциални проблеми като родолюбието и отекването му в съзнанието на съ-
временния българин. Това от своя страна поражда  въпроси като: „Понятието „родолюбец“ има ли за 
децата съвременен патриотичен смисъл? Какво за тях е патриотизъмът изобщо? Продължаваме  ли 
да мислим за България като за своя незаменима или свидна земя? Боли ли ни за нея? На какво сме гото-
ви или не сме готови, за да пребъдне тя?“ и др.

Описанието на настоящата педагогическа практика включва и „Бай Ганьо“ от Алеко Констан-
тинов, което също е част от учебното съдържание за 7 клас по литература. Горепосочената творба 
допълнително развива темата за патриотизма, като предизвиква нова поредица от въпроси, които 
обаче окарикатуряват проблематиката за родолюбието.

II. Цели и задачи 

 y Цели:
1. Формиране у учениците на интерес към литературата.
2. Активиране на желание за речева изява в дискусионен вид.
3. Формиране на умения за водене на дискусия по определена тема.
4. Развитие на речево-комуникативните способности – водене на диалог, аргументиране, създа-

ване на устен и писмен текст, който да има теза, аргументи, обобщения, изводи.
5. Развитие на умения за извличане на информация от анкетен материал, мнения от Интернет 

форуми и пр. 
6. Практически приложения – изчисляване на проценти в категории – „за“ и против“ по поста-

вения въпрос. Систематизиране на данни. Изработване на диаграми и графики.
7. Формиране на дигитална компетентност: 

 y работа с компютърни програми – MS Word, MS PowerPoint, MovieMaker;
 y работа с приложения и аксесоари на мобилни устройства; 
 y работа в Интернет – търсене на информация по ключови думи, систематизиране и обра-

ботка на информация, безопасно сърфиране и др.

 y Задачи:
1. Запознаване с въпросите за дискусия.
2. Съвместно избиране на проблема. Две задачи за изпълнение:
а/ дискусионно студио на тема  „Родолюбец ли е съвременният българин“;
б/ дискусионно студио на тема  „Бай Ганьо европеец“. 
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3. Гледане на различни формати на дискусионни студиа в телевизионен вариант.
4. Запознаване с рубрики от специализирани помагала, статии, доклади и избор на подходящи ма-

териали за организиране на същинските студиа.
5. Конструиране на анкетен материал.
6. Преглед, обобщение и коментар на резултатите от „обществените проучвания“.
7. Сформиране на комисия за преглед на анкетите.
8. Организиране на същинско дискусионно студио – изработване на сценарии.
9. Избор на водещи.
10. Конструиране и изработване на телевизор, бутафорни микрофони, плакети, шаржове и пр. 
11. Подредба на противоположни мнения – „за“ и „против“. Изготвяне на въпроси към против-

никовия отбор.
12. Работа с материали от: медии, вестници, списания, телевизионни предавания, проведени со-

циологични проучвания, гледане на документални филми, слушане на изказвания на исторически и по-
пулярни съвременни личности по поставените проблеми, извадки от всекидневни речеви практики.

13. Представяне на проучванията.

III. Предварителна подготовка
 y Избор на анкетен материал
 y Проучване на обществените нагласи във форуми и медии
 y Коментар и обработка на анкетите
 y Изготвяне на тезите „за“ и „против“ от седмокласниците в писмен вид
 y Изработване на декори за дискусионното студио 

IV. Осъществяване на същинските дискусионни студия
Първото дискусионно студио се проведе през месец декември. Преди това се организираха екипи-

те. Направени са проучване на обществените нагласи. Изработиха се презентации по поставения въ-
прос. Същинското студио се организира съвместно със служители в Библиотека при НЧ „Христо Бо-
тев 1934“ – Божурище. Дискусионното студио е публично.

Второто дискусионно студио бе организирано през месеците май и юни. Идеята тук възникна 
спонтанно, когато в час по литература бе коментиран въпросът за байганьовщината. Капитанът 
на отбора „За“ родолюбието от предишното дискусионно студио даде идеята да организираме БИ 
ТИ ВИ вариант. Необходимо бе да се проучат обществените нагласи. За материал на анкетата бе из-
ползвана „Моята изповед“ на Алеко Константинов, дадена пред професор И. Шишманов. В процеса на 
организация екипите следваха модела на „Сутрешен блок“. Тук учениците изработват презентации, 
свързани с проявите на байганьовщината. Това са преките включвания на репортери, изработване на 
смехотворен вариант на времето. За тази цел седмокласниците изработват сценарий, който след-
ват. На практика те прилагат абсолютно всички свои знания, умения да формулират мнение, да се 
придържат към темата, да организират логически своето изказване. Могат да оспорват мнение, раз-
лично от тяхното; проявяват толерантност, следват хода на диалога, позовават се на вече казано-
то, формулират тези, привеждат аргументи, обобщават разсъжденията си. На 14 юни 2012 г. съв-
местно с НЧ „Христо Ботев 1934“ се финализира и второто дискусионно студио.

Дискусионното студио като форма на обучение дава възможност за по-задълбочена работата 
върху развитието на комуникативните умения у учениците.  Основно те могат да бъдат предста-
вени в следните направления:

1. Умение за общуване и ориентиране в речевата ситуация.
 y умение да се определи обхват на тема;
 y да се определи предназначението / целта на създаваните текстове/, и ако е зададено, да се 

осмисли и осъществи конкретно поставената задача;
 y умение да се встъпва във взаимоотношения; 
 y  да се събират идеи;
 y да се групират идеи;
 y да се систематизират идеите;
 y да се формулира теза / пробна и окончателна/;
 y да се пише тезисно;
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 y да се пише чернова с помощта на работни материали;
 y да се разгръщат микротемите в абзац;
 y да се построява абзац; 
 y да се композира в речевата ситуация и речевото намерение на пишещия;
 y да се избира композиционен вариант на тезата;
 y да се чете критично;
 y за редактиране на текст, да се коригира и оценява.

2. Умение за самостоятелно учене.
 y класифициране и прекласифициране на информация; 
 y преценка на достоверността на информацията; 
 y създаване и променяне на категории – понятия; 
 y преминаване от конкретно към абстрактно и обратно; 
 y разглеждане промените под нов ъгъл.

3. Умения за уместен избор.
 y пред множество възможности учениците да избират онази, която е най-близо до собст-

вените им ценности и разбираня;
 y да осмислят избора си и да го оценяват, отчитайки връзката му с бъдещето;
 y да преосмислят позиция, коригират становища и т.н….(т.е дискусията дава възмож-

ност за още много, много избори).
Дискусията е осмислена като средство за изясняване на спорни въпроси и постигане на съгласие 

между хора с различни позиции.

V. Изводи
В годишните тематични планове се предвиждат само два часа за разискване и провеждане на дис-

кусия; целият дял „Текстове в речевото общуване включва общо 15 часа, разпределени в: „Дискусия“, 
„Анотация. Отзив“, „Съчинение разсъждение – отговор на въпрос“; „Съчинение на свободна тема“, 
както и „Автобиография“, и „Молба. Заявление“.

Това налага задължителният материал по БЕЛ да бъде преструктуриран. Обединяват се темите за 
„Отзив“ и „Анотация“. Урочните единици за „Съчинение на свободна тема“ и „Съчинение разсъждение – 
отговор на въпрос“ се използват за изготвяне на тезисите „за“ и „против“ в дискусионните студия.

След приключване на проекта се проведе импровизиран разговор с учениците от 7клас, който це-
леше да бъдат проверени техните нагласи относно този форма на обучение. 80% от тях отговори-
ха, че провеждането на часове във вид на дискусионни студиа им допада повече от стандартния час 
по БЕЛ. Останалите не могат да конкретизират своите предпочитания. Този висок процент на одо-
брение е показател, че 13-14-годишните биха проявили по-голям интерес към изучаваната литерату-
ра, ако проблематиката в нея се съотнесе достъпно и провокативно към нашето съвремие и светоу-
сещането на днешното поколение младежи. В същия разговор се зародиха предложения за теми на бъ-
дещи дискусионни студиа, което от своя страна говори за една „пораснала“ инициативност у уче-
ниците. Това ми дава основание да смятам, че успешно съм реализирала заложените цели.
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ТЕСТОВОТО ИЗПИТВАНЕ КАТО МЕТОД ЗА ПРОВЕРКА
НА ПРАВОПИСНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦА БИЛИНГВИ (РОМИ) 5. – 8. КЛАС
В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

TESTS AS AN ASSESMENT OF WRITING SKILLS OF BILINGUAL 5TH – 8TH GRADE 
STUDENTS
Daniela Dimcheva Petrova
Secondary School „St. St. Cyril and Methodius“, Dubovo

This article presents a study of the test as one of modern methods for checking writing skills. Due to the nature 
of working with bilingual students, and the difficulties that the teacher of Bulgarian language found in their study, 
the test is one of the main tools for quick and impartial examination of their knowledge and skills with regard to 
spelling of Bulgarian language. Conclusions and generalizations that are made after conducting a study designed 
to demonstrate the effectiveness of this method in the work of the teacher in his work with bilingual children.

Съвременното образование изисква все повече изследователски и прагматични модели на учене и 
преподаване, които имат за цел трайно да формират знания, умения и компетенции у учениците. 
Чрез иновации – съвременни технологии, нови методи на обучение, актуални методи за измерване и 
оценяване постиженията на учащите е възможно да се постигне по-ефективна и качествена систе-
ма на обучение, като се създадат условия за повишаване постиженията на учениците, особено ако 
учителят работи при изключително трудни условия с ученици билингви.

Един такъв метод е дидактическият тест. Системното използване на дидактическите тесто-
ве за контрол дава възможност да се повиши качеството на обучение. Безспорно е, че дидактически-
те тестове играят изключително важна роля в развитието на съвременните възгледи на образова-
нието. Те ни помагат да осъзнаем, че понятията, принципите и закономерностите са горният по-
върхностен слой на познанието, до който се достига след огромен брой операции и задачи, изгражда-
щи фундамента на мисленето.

Като преподавател по български език и литература, работещ с деца билингви (роми), реших да 
проверя нивото на грамотност на учениците от 5. до 8. клас. Основният ми мотив за това бе, че не-
зависимо с какви ученици работим, ние, учителите, трябва да направим всичко възможно, за да бъ-
де усвоен образователният минимум, заложен в ДОИ (държавни образователни изисквания за учебно 
съдържание). За съжаление е факт, че в обществото все повече нараства негативната тенденция да 
се среща неграмотността, отколкото обратното, което е много тревожно, а мястото за корекция 
на това положение е самото училище. Всеки учител по български език и литература би се радвал, ако 
неговите ученици и най-вече, ако те са билингви (роми), завършвайки поне 8. клас, могат да покажат 
едно задоволително ниво на грамотност. 

Изхождайки от това, реших да проведа едно своеобразно проучване, чрез което да установя ни-
вото на познаване нормите на БКЕ (български книжовен език) и уменията те да бъдат прилагани 
на практика. За целта съставих дидактически тест, който съдържа упражнения, проверяващи пра-
вописните умения на учениците, с които работя. Учебният материал по български език е разполо-
жен спираловидно, което предполага преминаване от по-опростено представяне на основните зна-
ния към по-усложнено, като по този начин те се преповтарят, затвърждават и допълват с нови. Тъй 
като основната задача, която си бях поставила, бе да проверя правописните им умения, аз реших да 
проведа изследването в четирите класа с един и същ тест. Идеята ми бе да бъде отчетено не само 
нивото на тяхната грамотност, но и типичните грешки, които допускат, а впоследствие работа-
та ми, насочена към тяхното ограмотяване, е те да бъдат отстранени. 

Разработеният и приложен за целта дидактически тест (вж. с. 6) включва 20 задачи, обедине-
ни в няколко групи според знанията и уменията, които проверяват. Задачите са от затворен тип и 
предполагат преценка на верния отговор от зададени четири възможности. Обединени според същ-
ността си, тези упражнения могат да бъдат подредени в следните групи:
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 y слято и полуслято писане на думи;
 y правопис на думи с н / нн и с / ст;
 y правопис на думи с а /я;
 y употреба на местоименни форми;
 y изписване на лични имена, прозвища и на географски обекти;
 y употреба на пълен и на кратък определителен член;
 y откриване на допуснати правописни грешки – по отношение употребата на главна и на мал-

ка буква;
 y откриване на правилно изписаното изречение (като употреба на главна буква, определителен 

член и пунктуация) в еднотипни примери;
 y пунктуация на изречението – преценка и поставяне на запетаи в зададени изречения, както и 

отразяване на техния брой като отговор.
Предвид различната подготовка и степен на овладяване на знания и умения за нормите на БКЕ, 

касаещи правопис и пунктуация, вземайки под внимание и фактора възрастови особености, ще се 
спра на резултатите, получени след провеждането на теста. Паралелно с това ще се опитам да из-
веда и типичните грешки, допуснати от учениците.

В училището има по една паралелка 5. и 6. клас, а 7. и 8. клас (от тази учебна 2011/2012г.) са в слят 
клас. Предварителните ми наблюдения върху учениците от тези паралелки са, че тези от 5. и от 6. 
клас имат значително по-голям обем от знания, за разлика от тези от 7. и от 8. клас. Това е трево-
жен сигнал за мен, който не мога да отмина с безразличие, тъй като освен всичко останало, при 7. клас 
предстои Национално външно оценяване, а при 8. клас – завършване на образователна степен.

В първата група упражнения учениците имаха за задача да открият и посочат думата, в която 
има допусната правописна грешка. Примерите, сред които те трябваше да избират, включваха раз-
лични части на речта като съществителни имена, наречия и др. Във всяко от тези упражнения вяр-
но изписаните думи бяха три и само при една има допусната грешка. Верните отговори, според ус-
ловието, дадени по класове, са: в 5. клас – 58%, 6. клас – 41%, 7. клас – 44%, 8. клас – 42%. От процентно 
представените резултати ясно личи, че с тази група задачи най-добре са се справили учениците от 5. 
клас. Тук трябва да отбележа, че има и ученик от 7. клас, който не е посочил никакъв отговор. Голяма 
част от децата са посочили като грешно изписани: началник-цех, поддиректор, тук-там, кандидат-
гимназист, току-що, пинг-понг, тик-так. Това ме насочва към мисълта, че в следващите часове тряб-
ва да бъде обърнато сериозно внимание на правописа на слято и полуслято писане на думи. Затруд-
нението, което най-вероятно са срещнали учениците при изпълнението на тези упражнения, произ-
тича от незнанието им и съответно неумението им да определят начина на изписване на сложни ду-
ми и на различни части на речта. Все пак резултатите са задоволителни, имайки предвид същност-
та на обучаваните от мен деца.

Вторият тип задачи имаше за цел да провери знанията и уменията за писане на думи, при кои-
то трябва да се прецени употребата на –Н / НН, както и на –С/СТ. Тук процентно резултатите мо-
гат да бъдат представени така: 5. клас – 48 %, 6. клас – 32 %, 7. клас – 0 %, 8. клас – 25 %. Най- честата 
грешка, която е допусната, е посочването като вярно изписана думата книгопист. Все пак е видно, че 
учениците от 5. клас са се справили най-добре с тази задача, но наистина е тревожно показаното ни-
во знания на учениците от 7. клас. Това налага една много сериозна и системна работа в тази насока.

Третият вид задачи целеше проверката на знанията за правилна употреба на –А и на –Я в думи-
те. Сред посочените четири примера: опечалявам, пиян, пияно, опиянен, учениците трябваше да по-
сочат този, при който има допусната грешка. Поради сходното изписване на думите значителна 
част от учениците са се подвели или не са проявили задълбочена мисъл и са посочили като грешно из-
писана думата опиянен. Друга част от тях пък са посочили думите пиян и опечалявам. Процентно из-
разени, резултатите, показващи верните отговори, са: 5. клас – 9 %, 6. клас – 13 %, 7. клас – 22%, 8. 
клас – 33 %. Броят на учениците по класове е различен, но все пак с тази задача са се справили добре 
тези от 8. клас.

Следващият тип задачи проверява познанията на учениците за местоименията като части на 
речта и тяхната правилна употреба. При нея в зададено изречение е изпусната местоименната фор-
ма, а учениците трябва да изберат сред четири варианта правилния. Резултатите показват, че в 5. 
клас са се справили 38 %, в 6. клас – 69 %, в 7. клас – 33 %, а в 8. клас – 58 %. Този път по-успешно спра-
вилите се са учениците от 6. клас. Това най-вероятно се дължи на факта, че техните знания за мес-
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тоименията към момента на провеждане на теста са най-пресни. Все пак не е без значение и добрият 
резултат, показан от учениците и от 8. клас. Изводът, който се налага от получените данни, е, че е 
необходима още работа в насока за припомняне формите на местоименията.

Петата група задачи е свързана със затвърждаване знанията и уменията, касаещи изписването 
на лични имена, на прозвища и на географски обекти. Факт е, че при правописа им много често се до-
пускат грешки. При тези упражнения целта беше да се провери умението на учениците правилно да 
изписват сложни лични имена, словосъчетания, названия на географски обекти и прозвища. При две 
от задачите условието гласи да се посочи неправилно изписаната дума, а в другите две – да се посочи 
правилно изписаното понятие. Показаните знания, изразени процентно по класове, са: 5. клас – 65 %, 
6. клас – 52 %, 7. клас – 25 %, 8. клас – 52 %. При тази група задачи най-добри познания са показали уче-
ниците от 5. клас, следвани от учениците от 6. и 8. клас, а най-слаб резултат са постигнали учени-
ците от 7. клас. Това само може да бъде поредният тревожен сигнал за мен и насока за последващата 
ми работа с тези ученици, предвид предстоящото национално външно оценяване. Тревожно е и то-
ва, че тук има най-голям брой неотговорили ученици. Те са предимно от 6. и от 7. клас. Причината за 
това вероятно се корени в затруднението, което са срещнали при справянето с тях – резултат от 
незнание. Допуснатите грешки при справянето с тези задачи са свързани с отбелязване за верни от-
говори като: Иван Поп-Василев, соломонови закони, а за грешно изписани (според учениците) – Све-
ти пророк Илия, Черно море.

Най-често допусканата грешка не само сред учениците, но и от различни представители на об-
ществото, е при употребата на пълен и на кратък определителен член. По тази причина един тест, 
който проверява правописните знания и умения, не може да не съдържа подобен тип задачи. Шеста-
та група упражнения проверява именно това. Една от трудностите, които срещат учениците би-
лингви (роми), е да определят не само вида на определителния член, но и как точно да бъде изписан. 
Това се дължи на тяхното незнание на определени правила, които регламентират кога се употребя-
ва –ят и в кои случаи –ът. Задачите, с които трябваше да се справят учениците, включват по че-
тири примера, сред които да открие в единия случай правилно изписаната дума, а в другия – непра-
вилно изписаната. Резултатите, показващи успешността на справяне с тези упражнения, получени 
след провеждането на теста, са: 5. клас – 52%, 6. клас – 66%, 7. клас – 67%, 8. клас – 46%. Това са мно-
го добри постижения, но все пак е необходима още работа в тази насока, тъй като се срещат отбе-
лязани отговори като: кръстопътят, кръводарителят (като неправилни); морякат, момъкат (ка-
то правилни).

Последните няколко групи задачи са свързани със съобразителността на учениците, наблюдател-
ността им и умението да приложат знанията си на практика. В различни изречения те трябва да из-
вършат определени действия като: 

 y откриване на допуснати правописни грешки – по отношение употребата на главна и на мал-
ка буква;

 y откриване на правилно изписаното изречение (като употреба на главна буква, определителен 
член и пунктуация) в еднотипни примери;

 y пунктуация на изречението – преценка и поставяне на запетаи в зададени изречения, както и 
отразяване на техния брой като отговор.

В първата група от тези упражнения сред няколко пословици и поговорки трябва да се открие къ-
де има допусната грешка. За целта е необходимо учениците да проявят своята съобразителност и да 
посочат грешния пример, без предварително да е упоменат видът на грешката. Резултатът е след-
ният: верни отговори са дали: в 5. клас – 38%, в 6. клас – 50%, в 7. клас – 44%, а в 8. клас – нито един ве-
рен отговор. Много от децата са търсили различни видове грешки, които незнайно как са открили в 
иначе вярно изписаните примери. Това само потвърждава, че когато нямат конкретизирана и ясно 
написана задача (като условие и действие), за децата билингви е много трудно да се ориентират в 
това какви действия трябва да бъдат извършени. Като грешни примери са посочени: Който е хапнал 
от меда, той му знае сладостта.; Докторът прегледа пациента. Всъщност задачата се състоеше в то-
ва да бъде открит примерът, в който погрешно са изписани главни букви вместо малки: Който гледа 
към Парите, забравя за Добродетелите.

Вторият тип задачи има за цел да провери знанията, уменията и съобразителността на учени-
ците, които трябва сред еднотипни изречения да открият вярно изписаното. Грешките, допусна-
ти в различните примери, бяха свързани както с правописа, така и с употребата на определителен 
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член. В задачи 15 и 16 верния отговор са открили и посочили: в 5. клас – 7%, в 6. Клас  – 44%, в 7. клас – 22%, а в 
8. клас – 67%. Ясно се вижда, че най-добре са се справили учениците от 8. клас. Слабите резултати при другите 
класове са показателни за това, че при децата билингви има избирателност при търсене и откриване на греш-
ки, особено ако те са в еднотипни изречения. Тогава при тези ученици настъпва объркване и ясно проличава лип-
сата на умение за точна преценка, което води и до грешни отговори.

Последната група задачи включва няколко упражнения с общо условие, според което трябва да се 
поставят запетаи на необходимите места, след което трябва да бъде отбелязан техният брой в из-
броените отговори. Целта на този тип задачи е да провери знанията на учениците, свързани с пунк-
туацията. Процентно представени, получените резултати по класове са: 5. клас – 51%, 6. клас – 39%, 
7. клас – 25%, 8. клас – 56%. От тях проличава, че учениците от 8. и от 5. клас са се справили относи-
телно добре с поставените задачи, свързани с пунктуацията на изречението.

Анализирайки получените резултати, мога да направя следните обобщения:
При упражненията, свързани с правописа, най-добре са се справили учениците от 5. клас.
При упражненията, свързани с правилната употреба на местоименни форми, както и на пълен/

кратък определителен член – 6. клас.
При упражненията, свързани с употреба на пълен и на кратък определителен член, наред с учени-

ците от 6. клас, добре са се справили и тези от 7. клас.
С упражненията, свързани с проверка на знанията и уменията при употреба на –а/-я, пунктуаци-

ята, както и с проверката на съобразителността на учениците по отношение на тяхната преценка 
за вярно/грешно изречение (сред еднотипни), най-добри резултати са показали 8. клас.

След проведеното от мен изследване правя следните изводи:
 y Чрез използването на дидактически тест може успешно да се осъществи диагностика на кон-

кретни знания и умения в обучението по български език, от чиито резултати учителят да на-
прави изводи и да получи ориентир на какво трябва да акцентира в по-нататъшната си работа. 

 y По отношение ефективността на модела, при деца билингви (роми) се забелязва умение за разчи-
тане на условията за изпълнение на тестовите задачи на едно добро ниво. Учениците показват 
задоволително умение за самопроверка и редактиране на допуснати грешки, както и сравнител-
но добър обем на лексикални и на граматични знания и умение да ги приложат на практика.

 y Моделът на тестовото изпитване е от полза за моите ученици. Той има широко приложение 
във всички видове проверки и контрол на знанията и се е наложил в европейското образование. 
Учениците трябва да свикват с тази форма на контрол, защото това е един от безспорните 
начини за трупане на знания, наваксване на пропуски и изграждане на психологическа нагласа към 
този модел на изпитване.

Всичко това показва, че поставената цел на моето своеобразно изследване, е постигната – те-
стът, който беше създаден, може да се използва за диагностика на знания и умения на учениците при 
проверка на техните правописни умения, които са в основата на обучението по български език. 

Провеждането на един такъв тест паралелно в няколко класа дава и ясна представа за нивото на 
тяхната грамотност, както и възможност за съпоставка. Резултатите от него са продиктувани 
до голяма степен и от възрастовите особености на учениците. При тези от 5. и от 6. клас все още 
се забелязва висока степен на концентрация и сравнително изграден навик за учене, докато при те-
зи от 7. и от 8. клас голяма роля играе и спецификата на пубертета – разсеяност, липса на желание за 
учене и концентрация.

Въпреки противоречивите мнения за дидактическите тестове и тяхното приложение в учебна 
среда като верен показател за знанията и уменията на учениците, смятам, че тестовете си оста-
ват един бърз и безпристрастен метод за измерване.
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Приложение 1

ПРАВОПИСЕН ТЕСТ

1. В коя от думите е допусната грешка? 
а) кандидат гимназист;  б) началник-цех; 
в) поддиректор;   г) подлистник.
2. В коя от думите не е допусната грешка? 
а) поданик;    б) книгопист; 
в) контекс;   г) словестно.
3. В коя дума е допусната правописна грешка?
а) тук-там;   б) полу-ден; 
в) току-що;   г) кандидат – гимназист.
4. Коя от думите е написана неправилно?
а) опечалявам;   б) пиян; 
в) пияно;    г) опиянен.
5. В коя дума е допусната правописна грешка?
а) току-що ;   б) пинг-понг; 
в) криво-ляво;   г) куку-ригу.
6. В коя дума е допусната правописна грешка?
а) бръм-бръм;  б) гол-голеничък; 
в) тик-так;   г) полу-нощ. 
7. Как трябва да се напише: 
а) Иван Поп-Василев;  б) Иван Попвасилев; 
в) Иван Поп-василев; г) Иван ПопВасилев.
8. Кое от следните имена е написано неправилно? 
а) Нови Пазар;   б) чичо Иван; 
в) Свети пророк Илия;  г) Иван Тотев. 
9. При кое от следните названия е допусната правописна грешка?
а) Черно море;  б) Стара планина; 
в) Златни Пясъци;  г) Черна гора.
10. Как трябва да се напише:
а) Соломонови закони;  б) Соломонови Закони; 
в) соломонови закони;  г) соломонови Закони.
11. На мястото на точките поставете правилната местоименна форма.
Моля те, попитай ... къде се намира библиотеката. 
а) всекиго;   б) някой; 
в) някому;    г) някого.
12. Коя от следните членувани форми е неправилна?
а) кръстопътят;   б) кръводарителят; 
в) мелничарят;  г) манастирят;
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13. Коя от следните членувани форми е правилна?
а) петелат;   б) момъкат; 
в) морякат;   г) орелът.
14. В кое от следните изречения е допусната грешка?
а) Който е хапнал от меда, той му знае сладостта?
б) От страх и умният изгубва ума си.
в) Който гледа към Парите, забравя за Добродетелите.
г) Докторът прегледа пациента.
15. В кое от следните изречения не е допусната грешка?
а) Тъй го и намерили – стоял си рогът в гърдите на пъдарина, забит от дяволска ръка.
б) Тъй го и намерили – стоял си рога в гърдите на пъдарина, забит от дяволска ръка.
в) Тъй го и намерили – стоял си рога в гърдите на пъдаринът, забит от дяволска ръка.
г) Тъй го и намерили – стоял си рогът в гърдите на падарина, забит от дяволска ръка.
16. Кое от следните изречения е правилно?
а) Отиде си попът, а пък аз отидох на двора, взех трионът, теслата, пироните и за половин час 

изковах сандъка с капак..
б) Отиде си попът, а пък аз отидох на двора, взех триона, теслата, пироните и за половин час из-

ковах сандък с капак.. 
в) Отиде си попа, а пък аз отидох на двора, взех триона, теслата, пироните и за половин час из-

ковах сандък с капак..
г) Отиде си попът, а пък аз отидох на дворът, взех триона, теслата, пироните и за половин час 

изковах сандък с капак..
Колко запетаи са пропуснати в следните изречения? Поставете ги!
17. Истински велики са онези чиито сърца туптят за всички.
а) една;  б) две;   в) три;  г) четири.
18. Времето е скъпоценен подарък който ни е даден за да станем по-съвършени по-умни по-добри 

по-зрели. 
а) една;  б) две;   в) три;  г) четири.
19. Парите са скъпи човешкият живот – още по-скъп а времето — най-скъпо.
а) една;  б) две;   в) три;  г) четири.
20. Добре е да бъдеш учен поет воин законодател и др. но е лошо да не бъдеш човек. 
а) една;  б) две;   в) три;  г) четири.

Емилия Петрова
ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, гр. Севлиево

СИМУЛАЦИОННИ МЕТОДИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ ПРОЗАТА НА ЙОРДАН ЙОВКОВ

SIMULATION METHODS IN TEACHING YORDAN YOVKOV
Emiliya Petrkova
Professional School of Mechanics and Technics „General Ivan Bachvarov“, Sevlievo

Abstract: The paper presents a Literature lesson realized as a simulation of the novel „Albena“ by Yordan 
Yovkov. During preparation work students receive specific tasks and roles that correspond to the roles at the trial 
court, described at the novel. 

Навлизането на технологиите във всички сфери на човешката дейност постави нови предизви-
кателства пред всички участници в образователния процес. В тази връзка изискванията към изу-
чаваните учебни дисциплини нараства с оглед на тяхното адаптиране към динамиката на проме-
нящия се свят. Нови са възможностите за постигане на знанието, нагласите и критериите за цен-
ност са променени. Променя се и училищната реалност. Съвременното образование залага на идея-
та да се преосмислят взаимоотношенията учител-ученик, като един от пътищата за активизира-
не на учебния процес. 
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В 12 клас на българското училище се осъществява заключителният етап в литературното обра-
зование на учениците. С оглед на предстоящите национални изпити се работи за разширяване и за-
дълбочаване на знанията и уменията в рецептивен, общотеоретичен и аксиологочен аспект. Избо-
рът на конкретна стратегия на работа би могъл да се подведе по известен прагматизъм с цел да се 
постигнат по-значими резултати на зрелостния изпит. Заедно с това се налага да организираме дей-
ността си така, че да носи практическа реализация и полезност за живота. 

Всеизвестно е, че на задължителните произведения учениците гледат като на досадно и отег-
чително четиво. Все по-трудно се постига мотивация за четене, а търсенето на по-дълбоките пла-
стове на литературната творба се оказва неразбрана учителска амбиция. За мнозина от нашите 
възпитаници четенето е нежелан ритуал, а знанието се добива лесно и наготово, защото е „качено“ 
във виртуалното пространство. Тази ситуация налага всеки учител да намери свой път срещу инер-
цията и нежеланието да се работи динамично и резултатно.

Интерактивните методи и груповата работа са част от педагогическите практики, които да-
ват добри резултати в образователния процес. Най- често в практиката отделните техники и ме-
тоди се прилагат комплексно с цел не само овладяване на знания, а по-скоро, за стимулиране постига-
нето на практически умения, които са необходими за социалния живот на личността. 

Българското училище е организирано около идеите на абстрактно-логическото мислене и раци-
онализма. Извън фокуса на внимание остава емоционалното и социалното съзряване на учениците 
чрез активизиране на собствените им възможности. Това води до проблеми с адаптацията и утвър-
ждаването им в обществото. За да се реализира успешно в избраната професия младият човек тряб-
ва да се научи да общува пълноценно, да умее да убеждава, да приема или отхвърля чуждото мнение с 
убедителни аргументи, да бъде коректен в използването на езиковите средства. Съвременната кон-
цепция за литературно образование определя нови роли и за учителя, и за учениците. Провокациите 
са неизбежни, защото ги налага самият живот. Няма нищо по-демотивиращо в работата по българ-
ски език и литература от еднообразните урочни модели, от липсата на достатъчно сериозна, про-
вокираща ученическото мислене проблематика. Особено отегчителна за мислещите деца е лекцион-
ната форма на обучение. Рискът да се срещаме с безразличието и досадата в класната стая ни изпра-
вя пред необходимостта да разчупим схемата на традиционното преподаване и да направим учебни-
те часове по-атрактивни и по-полезни .

Постмодерното време глобализира света, а човекът в него става все по-свободен и по-креати-
вен индивид. Тази реалност поражда грижата как да помогнем на своите възпитаници да придобият 
необходимите компетенции, разкривайки едновременно с това собствената си уникалност и лично-
стен потенциал? Общопризнатo виждане е, че подобно обучение не може да бъде чисто абстрактно 
и ограничено в класната стая. Налага се да се потърсят възможности за „извеждане“ на обучението 
извън учебната стая Смяната на традиционната училищна среда с нова, непринудена атмосфера, 
поражда у учениците желание да се трудят и да експериментират. Разчупването на границите меж-
ду обекта и субекта в образователния процес поставя акцент върху развиване на изследователските 
и комуникативни умения на учениците и повишава ефективността на учебния труд.

Симулациите и ролевите игри са едни от най-привлекателните и сполучливи решения за прилага-
не на интерактивните методи в обучението. Те са особено подходящи за учениците от горен курс, 
тъй като предполагат по-голяма задълбоченост на знанията, възможност за анализ в дадена ситуа-
ция, използването на екипен модел на работа в групи, а така също и проява на активна жизнена пози-
ция от отделния ученик при решаването на конкретен казус.

Играта е преди всичко свободно действие и тази свобода се изразява в нейната фантазност, във 
възможността да се създават образи от образите и представите за действителноста, с които тя 
си служи.

В гимназиалната степен овладяването на учебния материал, неговото затвърдяване и приложе-
ние се постига с балансирано прилагане на иновативни технологии и традиционни методи на препо-
даване. Новите урочни модели от конструктивистки тип са предизвикателство и за учителя, и за 
неговите възпитаници. Те прогонват скуката, изваждат ученика от „зоната на здрача“ и го приоб-
щават към реалните измерения на фикционалния свят. В часовете по български език и литература 
използването на дискусията, дебата, симулациите са особено подходящи и ефективни, когато имаме 
налице сблъсък на ценности. Изборът на стратегия и методи в организацията на учебния час зависи 
от особеностите на художественото произведение и от интерпретаторските умения на ученици-
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те. Практиката показва, че независимо от това на каква възраст са учениците, те приемат предло-
жението за разнообразяване на учебните часове с удоволствие. 

Разказът „ Албена“ от Йордан Йовков е отлична възможност учениците да застанат от двете 
страни на проблема, подобно на ситуацията в съдебната зала. 

Списъкът с въпросите за подготовка на симулацията съдържа въпросите: 
 y Защо искам да направя игра в клас? Какви цели съм си поставил?
 y Какви са интересите на учениците? Подходяща ли е възрастовата им група?
 y Има ли класът опит с игрите?
 y Познати ли са правилата или се налага да ги припомним?
 y Какъв принцип за разпределяне на ролите е подходящ?

Предварителната подготовка за часа изисква да се прочете текста и да се набележат проблем-
ните ядра, върху които ще се построи наказателното дело в рамките на симулирания съдебен про-
цес. Симулация на съдебен процес учениците са разигравали в часовете в 9 и 10 клас по темите: „Ан-
тигона и Креон – всеки има своята вина“ и „Лицемерието е опасен порок и трябва да бъде осъдено“. 
У тях е формирано убеждението, че колкото по-добре си служат с възможностите на езика, толко-
ва по-успешно ще защитават позициите си. Припомняме изискването, че не променяме фактите, а 
отношението си към тях.

Преди учениците да получат конкретни задачи, се изясняват основните правни понятия и ро-
лите на всяка страна от процеса. Съвместно с учениците изработихме сценарий, който включва и 
най-малките подробности около провеждането на симулацията. На принципа на доброволност и съ-
образно личните предпочитания на младежите се оформят два отбора. Единият отбор ,,обвините-
лен“ се състои от: прокурор, частен обвинител и свидетел на обвинението. Другият отбор включва: 
защитник, обвиняем/и/ и свидетел на защитата. Съдийският състав се състои от трима ученици. 
Неоходимо е да се предвиди един участник за деловодител, който ще запише протичането на делото.

Процедурата на симулативния процес е със състезателен характер. Публиката отличава този 
от участниците, който най-убедително е изпълнил своята роля. Екипът на съдиите се подготвя 
по правилата на юриспруденцията, прокурорът формулира обвиненията, адвокатите подготвят 
стратегията на защитата, а свидетелите, ответникът и подсъдимите обмислят своите показа-
ния по фактите. Създават се работни групи от ученици, които участват в обсъждането на казуси-
те и в подготовката на съответните роли и речи.

Самостоятелните задачи се поставят достатъчно време преди симулацията и се следи за тях-
ното добросъвестно изпълнение. Учителят е в ролята на помощник и вдъхновител, който не нала-
га собствена интерпретация, а ръководи подготовката и окуражава по-несигурните. Неговата про-
фесионална намеса е неоходима при изясняване на концептуални положения, които затрудняват уче-
ниците.

С помощта на блиц анкета обсъдихме първоначалните възприятия, които, както в творбата на 
Йовков, се колебаеха между одобрението и осъждането и набелязахме точките на противопоставяне. 

В ролята на журналист, ученичка проведе интервю с въпроси:
1. Оправдавате ли избора на Албена да извърши грях, пред възможността да живее без любов? 
2. Трябва ли да бъде осъдена красотата, ако не съжителства с доброто?
Записът на отговорите на учениците обобщихме като една от позициите в симулацията: Йор-

дан Йовков ни поставя пред сложен казус, който изисква да се направи избор между две основни по-
требности в човешкия живот. Красотата е абсолютна ценност, вечен копнеж, духовно опиянение. 
Нейната привилегия да бъде потребност, не позволява обаче да остане неподсъдна. Върху основата 
на това убеждение изградихме обвинителния акт и структурирахме речите на обвинението и защи-
тата. Изясняването на конфликтните зони е необходимо за изграждане позициите на обвинението 
и защитата. Под формата на импровизирана дискусия обсъдихме проблемите: красотата-изпита-
ние; красотата-грях; красотата-възмездие. 

Приехме процесът да се организира около женската хубост на Албена, превърнала Нягул в убиец. 
Магията на Албениното очарование интерпретирахме като изпитание и прокоба за индивида, сила, 
способна да разруши ограниченията на колективната норма и да се превърне в изпитание за самия ко-
лектив. Водещ в творбата е мотивът за оневиняващата сила на женската хубост. Разказът акцен- Разказът акцен-Разказът акцен-
тира върху проблема за греховната красотата, която ражда празник, опиянение и самозабрава в ду-
шите на другите. Облечена като за сватба, готова да защити избора си, Албена е приела саможерт-
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веното изкупление на своята любов. По този начин текстът очертава две кулминации – опрощение 
и порицание на греха. Те се явяват съответно психологическата и събитийната кулминация на твор-
бата, които, както и в много други Йовкови разкази, не съвпадат. За Йовков голямото духовно съби-
тие е моментът на преобразяване на тълпата, когато издигната над ограниченията на традицион-
ния морал, тя опрощава греха заради красотата.

Предварителната работа изисква да се открият специфични детайли, отнасящи се до героите 
и проблематиката Преди осъществяването на симулацията, всички ученици от класа приеха да вля-
зат в три последователни роли: на читател, на изследовател и на интерпретатор-участник в си-
мулирания процес. Подобен метод изисква добро познаване на художествения текст, за да се избе-
гнат голословни и немотивирани твърдения. За целта, след прочита на разказа, възложих на учени-
ците да се заемат с проучвателска работа и събиране на информация по оформените проблемни яд-
ра, чието изясняване е наложително. Всеки от тях получи препоръчителна библиография, предвари-
телно подготвена от учителя. Опитът ни показва, че груповата организация на работата е с дока-
зана ефективност. Сформираните четири групи получиха конкретни задачи, свързани с изясняване-
то на проблемите:

 y Съотнасяне на доброто и красивото в творчеството на Й. Йовков;
 y Обвързаност на представата за красивото с нормите на етиката и морала;
 y Общността – авторитетен съдник на индивида. Менливостта на колективните настроения 

и възгледи;
 y Ролята на контраста за постигане на внушенията.

Всички участници се включиха в импровизирана дискусия за изясняване смисловото функциони-
ране на опозициите:

 y Красиво – некрасиво (Албена-Куцар; Нягул-Нягулица; Нягул-Куцар; Албена-Нягулица)  
 y Хубост – изпитание /за личността и за колектива/
 y Колективен морал – личен избор
 y Грях – покаяние – възмездие 

Може да се приеме, че Албена е оправдана чрез хубостта си (красивото е по-силно от злото), и че 
е осъдена само заради любовта си към Нягул (моралният закон е над красотата). Затова приехме дядо 
Власьо да изрази колективните нагласи в ролята на частен обвинител. За по-голям драматизъм и за 
се подчертае покоряващата сила на красотата, Албена не присъства в залата. Появяването на краси-
вата грешница ще „преобърне“ отношението на общността и на нейния „говорител“ – дядо Власьо.

В хода на подготовката е необходимо да се предвиди „преобразяването“ на класната стая, под-
реждането на съответните места за съдийския състав, прокурора, защитата, обвиняемите и пуб-
ликата. С тази задача се заемат учениците, които не участват в симулацията, но са готови да бъ-
дат вдъхновяваща публика. По този начин се осъществява идеята за работа в екип, инициативност, 
лична отговорност и непосредственост в общуването.

Нашият ръководен принцип за значимост на всеки ученик налага всеки от тях да бъде приобщен 
към колективната задача. Разгласата на подготвения процес изисква отговорност и оперативност 
и част от учениците изпълняват това задължение – подготвят съобщение в сайта на училището, 
изработват афиши, покани. Целта е да положим единни усилия за постигането на максимални ре-
зултати. Симулацията се осъществява в рамките на 2 учебни часа, реализацията Ӝ става възможна 
с участието на ученици от 12 клас. По време на симулацията учителят е сред публиката. Неговата 
пасивна позиция е предшествана от предварителната работа по организацията и литературовед-
ското обезпечаване на процедурата. Участието му като „играещ човек“ приключва в края на заня-
тието, когато с оценката си стимулира нестандартното мислене и активното отношение на сво-
ите ученици.

Най-важните постижения в процеса на подготовката и реализацията на симулативния процес 
обобщихме като констатации:

 y Учениците приемат с желание практическите задачи;
 y Проявяват изобретателност;
 y Подхождат творчески;
 y Учат се чрез забавление; преживяванията са незабравими
 y Влагат артистичност
 y По-добре разбират мненията на другите;
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 y Непринудената обстановка при изпълнение на задачите им позволява да общуват помежду си, 
да обменят идеи, да работят в екип;

 y Изчезват скуката и еднообразието 
 y Учител и ученици взаимно се учат.

Предложената иновативна практика е свързана с поставяне и изпълнение на практически задачи, 
при които учениците участват активно, предлагат творчески решения, усвояват специфични уме-
ния за създаване на аргументативен текст и публичното му представяне. В този смисъл отбелязва-
ме полезния ефект като възможност да се усъвършенстват комуникативните умения на зрелостни-
ците, както и техните интерпретаторски способности.

Уроци от подобен тип са трудоемки, но провокират въображението и креативността на учи-
теля. Интелектуалните усилия, направени съвместно с учениците, обогатяват взаимно и двете 
страни на образователния процес.

Описаният дидактически опит допринася комуникацията учител-ученик да се превърне в пълно-
ценна и резултатна практика, а учебните часове да придобият облик на съавторство и партньор-
ство. Обучителният принцип учене чрез преживяване, заложен в симулациите е един от най-инте-
ресните и достъпни начини за придобиване за знания и умения и пренасянето им в практиката. По-
стига се прочит на художествената творба, който не отегчава, защото ангажира с отговорности 
по подготвянето на роли и прoизнасянето на речи. Емоционално –психологическите преживявания 
обогатяват вътрешния свят на учениците и формират увереност и самочувствие, така необходи-
ми за социализацията на младия човек.

Експериментирайки, учителят не позволява на самия себе си да го завладее рутината и еднообра-
зието. Това е и един от начините той да се чувства удовлетворен от постиженията на учениците 
си. И от собствения си труд. 

Литература:
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Приложение: Процедура на симулативен съдебен процес
Съдът влиза и отборите и публиката стават на крака. Съдът заема местата си и присъстващи-

те също заемат своите места. Деловодителят се подготвя за работа.
Съдебно следствие. Съдебното следствие се ръководи от председателя на съда, който дава дума-

та на прокурора за прочитане на обвинителния акт. Обвинителният акт съдържа основните пун-
ктове, които ще изложи отборът, доказващ виновността на подсъдимите.

Разпит на подсъдимия. Подсъдимият дава обяснения по обвинението. Задават му въпроси проку-
рорът и защитата.

Разпит на свидетелите. Най-напред се разпитват свидетелите, посочени от обвинението. Въ-
проси задават прокурорът и защитата. Това е така нареченият „кръстосан разпит“, който може да 
изтъкне качествата на участника както в личното, така и в отборното представяне. 

Съдебна прения. В съдебната прения страните използват само аргументи, въведени в съдебното 
следствие, не въвеждат нови доказателства, а позовавайки се на проверени и обосновани факти, об-
общават своята теза. Пръв произнася своята реч прокурорът. Той изразява волята и интересите на 
държавата. В речта си прави оценка на деянието, има ли престъпление, каква е обществената опас-
ност, вината, отегчаващи и облекчаващи вината обстоятелства. Следващата реч е на защитника, 
който излага правната оценка на извършеното. Речта трябва де е еднозначна – да оправдава или да 
пледира за по-леко наказание.

Право на реплика. Всяка от страните има право на реплика по повод твърденията и доводите на 
другата страна. Това е възможност да се атакуват и контраатакуват точките на противоречия в 
противниковата теза.

Последна дума на подсъдимия. Подсъдимият изразява отношението си към обвинението.
Постановяване на присъдата. Съдът се оттегля на съвещание за постановяване на присъдата.
Необходим брой участници: 3 ученици за съдебен състав – 1 Председател на състава, който ще 

ръководи процеса и 2-ма съдебни заседатели (тяхната роля е пасивна, само присъстват, по желание 
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може да задават въпроси на свидетелите и подсъдимите). Един човек за Прокурор – изключително 
отговорна роля! Един човек за Частен обвинител – ролята на частен обвинител решихме да се пред-
ставлява от Дядо Власю. За да е по-драматично, може да вземе и тояга, с която да замахва срещу под-
съдимите, в съответствие с разказа. Един човек за Деловодител – желателно е да се ползват 2 лап- човек за Деловодител – желателно е да се ползват 2 лап-човек за Деловодител – желателно е да се ползват 2 лап-
топа, 1 на който деловодителят ще симулира, че пише Протокол от съдебното заседание, ще запис-
ва абсолютно всичко и 1, от който Председателят на съдебния състав да чете имената на свидете-
лите. Може Председателят на състава, за да си помага, да си напише предварително хронологията на 
процеса и репликите си в случай, че се затрудни да поглежда към лаптопа и да си ги припомня. 

Хронология на процеса
В съдебната зала са прокурорът, частният обвинител, деловодителката, Нягул и 3-мата свиде-

тели. Албена ще влезе накрая на съдебното заседание за повече драматизъм, който ни е нужен, за да се 
породи съжаление и елемента на опрощение в дядо Власю с нейната поява. В противен случай, ако тя 
е в залата от самото начало, няма как да пресъздадем този повратен момент, до който ще доведе по-
явата Ӝ след като дядо Власю е заявил становището си, обвинил я е и е поискал да бъде наказана. Де-
ловодителката става права, обръща се към аудиторията и казва:

„Моля станете, за да посрещнем съдебния състав!“ 
След като съдебният състав седне, гостите, поканeни да присъстват на процеса могат да седнат. 

Прокурорът, дядо Власю, защитата, Нягул и свидетелите остават прави по време на целият процес.
Председателят на съдебния състав, четейки от лаптопа, в който се предполага, че са вкарани до-

кументите по делото пита:
Председател: Тук ли е Нягул? 
Нягул: Да. 
Председател: Моля застанете отпред.
Председател: Тук ли е Албена?
Аудиторията отговаря, че я няма.
Председател: Тук ли са свидетелите Роца, Савка и мъжът от мелницата Свидетелите са тук.
Председател: Нека изслушаме становището на Прокурора по даване ход на делото.
Прокурора: Да се даде ход на делото.
Председателят пита същото частния обвинител, а след това и адвоката на защитата. 
Председател: Тъй като не бяха установени пречки, давам ход на делото. Председателят задава на 

Нягул следните въпроси:
„Осъждан ли сте до момента? Какво е семейното Ви положение? С какво се занимавате? Връчен ли 

Ви е препис от обвинителния акт?“ Да, връчен му е.
След това се привикват един по един свидетелите като им се задават следните въпроси:
„ На колко години сте? Какво е семейното Ви положение? Осъждан ли сте до момента? Имате ли 

някакво родство с подсъдимите?“ И тримата отговарят, че нямат.
След като бъдат зададени въпросите на Нягул, тримата свидетели, стоящи пред съдебния със-

тав се предупреждават за следното:
Председател: „Длъжен съм да Ви предупредя, че носите наказателна отговорност за лъжесвиде-

телстване. Пред съда трябва да говорите само истината и да кажете всичко, което знаете по слу-
чая. Обещавате ли да говорите истината и само истината?“ Те обещават, след което Председате-
лят ги кара да напуснат залата и да очакват да бъдат повикани. В залата остава само обвиняемият. 

Реч на Прокурора.
Уважаеми г-жо/г-н/ Съдия, уважаеми съдебни заседатели, събрали сме се днес, за да разгледаме съдеб-

но дело по обвинението на Албена и Нягул. Случката, станала повод за днешното съдебно заседание е 
убийството на Куцар, извършено в условията на съучастие между неговата съпруга Албена и Нягул – 
единственият човек, с който Куцар е разговарял и комуто се е доверявал.

Нека на кратко си припомним престъплението, което са извършили двамата подсъдими. Послед-
ните няколко дни преди да бъде извършено убийството, се усещало известно напрежение между уби-
тия Куцар и Нягул. Видно от показанията, които са дали на досъдебното производство, двамата 
подсъдими са изпитвали силно влечение един към друг, което впоследствие ги кара да вземат решение 
за извършване на престъпление. Няколко дни преди Великден Нягул се промъква в къщата на Албена. 
Тя предварително е хвърлила престилка върху лицето на собственият си съпруг и баща на детето и. 
Подсъдимата е предприела това, за да олесни и направи безпроблемно влизането на Нягул в собстве-
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ната и къща, допринасяйки за изпадането на Куцар в безпомощно състояние. В това време, възполз-
вайки се от създаденото улеснение, Нягул убива Куцар.

Силната непоносимост напоследък от страна на Куцар към Нягул е основание да считаме, че Ку-
цар е разбрал за извънбрачната връзка на съпругата му с Нягул и в стремежа си да освободят пътя 
към щастието си, те решават, че най- лесният начин за постигане на набелязаната цел е да умърт-
вят Куцар.

Формата на вина е пряк умисъл. Налице е общ умисъл за съучастие, тъй като и двамата са пред-
виждали обществено опасните последици от деянието на другия съучастник, съзнавали са общест-
вено опасния характер на деяниято и са искали или са се съгласявали с извършването на престъплени-
ето, или с настъпването на престъпните последици от него.

Формата на съучастие е помагачество. Чрез действията си Албена в значителна степен е благо-
приятствала създаването на условия за извършването на престъпление.

Покорени от красотата на чувството, Албена и Нягул прекрачват всякакви морални рамки, во-
дени от стремежа да удовлетворят правото си на щастие. Освен моралните граници, те прекрач-
ват и законовите разпоредби, посягайки върху неприкосновеността на един човешки живот, умърт-
вявайки умишлено един баща, съпруг и приятел. Подобен тип престъпления застрашават личност-
та и правата на гражданите, както и цялостния установен в страната правов ред.

С правомощията, които притежавам, обвинявам Албена и Нягул за убийството на Куцар и апе-
лирам към Вас, г-жо/г-н/ Съдия и Вие, съдебни заседатели да наложите лишаване от свобода в размер 
20 г. за Нягул и 14 г. за Албена, с оглед различната степен на принос, който имат двамата. От свиде-
телските показания и от направените пълни самопризнания на досъдебното производство, считам 
престъпното им деяние за доказано по неоспорим начин.

Моля, Съда да уважи исканото от мен наказание. Считам, че само с наказание в такъв размер сме 
в състояние както да повлияем на подсъдимите, за да се превъзпитат с цел спазване на закона, така и 
да въздействаме предупредително върху другите членове на обществото.

Председателят: Съдът определи откриване на съдебното следствие. Давам думата на Прокуро-
ра за прочитане на обвинителния акт.“ 

Прокурорът го прочита, след което Председателят пита подсъдимия дали е разбрал в какво е об-
винен, той отговаря, че е разбрал. След това Председателят му казва, че има право да даде обясне-
ние по обвинението, но има право и да откаже. В случая той ще откаже. Пристъпва се към разпит на 
свидетелите. Председателят поканва в залата да влезе Роца, след което дава думата на Прокурора за 
разпит на свидетеля, после на частния обвинител и накрая на адвоката на защитата. При разпита 
на всеки свидетел се спазва тази последователност.

Прокурор:
Какво ще кажете за Албена? Какво знаете за нея? – Тя е най- красивата жена в селото. Всеки ще го 

потвърди, но не беше щастлива, пък и как да е с мъж като Куцар?
Прокурор: 
Какъв беше Куцар? – Грозен, тромав, с никой не говореше, да се чуди човек как се е омъжила за него.
Прокурора: Нямам повече въпроси.
Председателя дава думата на частният обвинител, който задава въпроси, след което се дава ду-

мата и на защитата. След като тя приключи, ако съда има въпроси, ги задава, ако няма, привиква след-
ващия свидетел Савка, а след нея и мъжът от мелницата. Работникът от мелницата на въпросите: 
Познава ли Нягул какви са отношенията му с Куцар? Забелязал ли е промяна в поведението на някой 
от тях? – отговаря, че Куцар в последните дни е бил гневен само от вида на Нягул, избягвал го е, ма-
кар че преди се е доверявал само на него.

Председателят: Съдът определя приключване на съдебното следствие и пристъпва към изслуш-
ване пренията на страните. Пръв започва Прокурорът, след него Частният обвинител и накрая ад-
вокатът на защитата. След като прилючат, дават право на последнадума на гул, който може да ка-
же, че съжалява, но не може да живее без любовта си към Албена. Тук страните нямат право да зада-
ват въпроси на подсъдимия. След като подсъдимия приключи, Албена ще се появи, за да омилостиви 
обвинението с красотата си. Когато влезе, трябва да мине през „залата“ и да извика възхищението 
на всички присъстващи.

Председателят пита Албена дали е разбрала в какво е обвинена, тя отговаря: „Да.“ След това каз-
ва, че има право да даде обяснение по обвинението, но има право и да откаже. В случая ще приеме и то-
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ва ще бъде съчетано с правото Ӝ на последна дума. Албена: „ Прощавайте! Млада съм, съгреших. Про-
щавайте!“. Тук частният обвинител иска думата, тъй като се е трогнал от нейната красота и раз-
каянието Ӝ .Дядо Власьо размахва тоягата от нетърпение да му се даде думата.

Частният обвинител: Уважаеми г-жо/г-н/ Съдия, уважаеми съдебни заседатели, трябва да при-
зная, че появата на Албена в залата преобърна моите възгледи. Мислех я за разваликъща, гивендия, но 
сега виждам, че е обхваната от безкрайна болка и съжаление за извършеното престъпление.Тя ни по-
иска прошка и ние трябватрябва да я разберем. Поисках Албена да бъде лишена от свобода, защото 
тя извърши грях – остави без баща детето си, стана съучастница на чужд мъж заради любовта си 
към него. Мислех да я цапардосам с тоягата и тук да Ӝ бъде съда на нея. Вярно, развали се още едно се-
мейство, но женската хубост не може да бъде затворена. Тя е дар от Бога и трябва да Ӝ се радваме. 
Дръжте я, момчета, не я давайте. Пък и какво ще представлява селото ни без Албена? Защото красо-
та може да е греховна, но тя ни е неоходима, за да ни напомня, че сме човеци и без красота и любов на-
шият човешки живот е беден и безсмислен. Албена ще бъде наказана достатъчно от укора на селото 
и от болката в очите на собственото си дете. По тази причина оттеглям исканото от мен наказа-
ние за лишаване на Албена от свобода. Хората от селото също са готови да Ӝ дадат прошка. По от-
ношение на Нягул, запазвам искането си непроменено, тъй като той е фактическият извършител на 
убийството и трябва да изтърпи предвиденото в закона наказание. Същевременно съм трогнат от 
достойното му решение да застане открито до любимата с и да понесе вината си. 

Реч на защитата: Уважаема г-жо/г-н/ Съдия и Вие съдебни заседатели, възприемам за безспорни 
всички доказателства, с които се установява, че престъплението е извършено от моите клиенти. 
Особено съществено и при това напълно безспорно е е дно от тях – техните самопризнания. Искам 
да спра вниманието Ви върху някои обстоятелства, които би следвало да имат съществено значение 
в един от решаващите моменти на процеса – вида и размера на наказанието, което ще бъде наложено. 
Когато обсъждате доводите в това отношение, много ми се иска да вярвам, че пред вас ще стои не-
обходимостта от отговора на много въпроси. Един от тях би следвало да бъде- кои са подсъдимите?

Албена е самата красота, въплътена в образа на една реално съществуваща жена. Оценката „ху-
бава“ е изречена единодушно от жителите на селото: „И отдалеч по вървежа и правата и снага се по-
знаваше колко Албена е хубава“. В синхрон с хубостта и е и хубостта на мъжа, влюбен в нея, който е 
рус, хубавеляк, с килнат назад калпак и небрежно разбъркан перчем. В контраст с красивия Нягул е съ-
пругът на Албена – Куцар.“ Той беше неугледен, тромав и прост човек, който само работеше и мъл-
чеше. неуморим като машина, цял посипан с паспал, той мъкнеше чували. Срещаха го и го отминава-
ха, като, че не беше жив човек, а вещ.“

Нягулица също не изглежда като истинската половинка на Нягул. За окото, ценящо хубостта, хар-
монията, от гледище на човешкото, е нарушена – Албена и Нягул са един за друг. За съжаление наредби-
те на реалността са други. Най- хубавата жена е омъжена за най-грозния мъж, принудена е да търпи то-
зи неравен брак, да живее в най- бедната къща в селото, да подтиска желанията и поривите си.

 Можете ли да се поставите за секунда на нейното място? Можете ли да живеете с мисълта, че 
сте обречени да не бъдете щастливи, да ви бъде отнето правото на любов? Аз не бих могъл. Не е мо-
гла и Албена. Не е издържала да подтиска желанията си и водена от стремежа да освободи себе си и 
най- накрая да започне да живее смислено, да намери липсващата хармония, тя възстановява справед-
ливостта и защитавайки правото си на щастие се отдава на Нягул. „Да, грешна беше тази жена, но 
беше хубава“. и нито тя, нито подсъдимият имат вина за това. Както тя, така и Нягул имат един 
възможен избор- греховният. Благодарение на него любовта се превръща в център на живота им и ос-
мисля съществуването им. Албена се променя, защото най- накрая е успяла да открие силата и дълбо-
чината на любовното чувство. Тя може да се спаси от предопределеността на съдбата, възстановя-
вайки нарушената справедливост, оставяйки се на поривите си. Това жителите на селото не разби-
рат, защото са в плен на моралните повели.

Както обвинението изтъкна, Албена и Нягул са направили пълни самопризнания за извършеното 
престъпление. Моля това, както и чистото съдебно минало на двамата подсъдими на бъде взето под 
внимание при определяне на наказанието. 

В нощта на убийството, двамата подсъдими са действали в състояние на силно раздразнение. 
Длъжен съм да подчертая, че когато съзнанието на човек е обхванато от подобно раздразнение като 
тяхното, опитвайки се да защитят правото си на щастие, възможността им да разсъждават трез-
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во, да вземат правилно решение и да ръководят постъпките си е сведена до минимум. Доказателство 
за това е, че убийството е извършено пред очите на собственото дете на подсъдимата. Така ли пра-
ви истинският убиец? Не, така постъпва човек, който защитава правото си на щастие.

 Уважаема г-жо/г-н/ Съдия и Вие съдебни заседатели, моля Ви да съобразите тежкото положение, в 
което са се намирали подсъдимите и, вземайки пред вид неравния брак и на двамата, обрекъл ги да жи-
веят без красота, както и чистото им съдебно минало, да оставите без уважение исканото от обви-
нението наказание. За извършеното Албена и Нягул ще платят твърде висока цена – цената на позо-
ра пред обществото и ще бъдат лищени от щастието да се радват на любовта си. 

Съдът се оттегля за 10 мин. и когато напуска залата, хората отново стават прави. При връща-
нето им отново стават и остават прави, докато се изчете съдебното решение.

Албена и Нягул ще заплатят за стореното с изключително висока цена – с цената на позора пред 
обществото, пред Нягулица и пред детето на Албена. Те ще бъдат лишени от правото да се радват 
на взаимните си чувства. Но как да живеем в света на битовото, без да ни „пари“ погледът на краси- да ни „пари“ погледът на краси-да ни „пари“ погледът на краси-
ва жена? Как да живеем без докосването на любовта, която прави човека най-свободен и най-истин-
ски? Като си отговорите на тези въпроси, пред вас няма да остане друго възможно решение, освен 
постановяването на оправдателно решение!

Интересен вариант за провеждане на симулация би се получило, ако учениците приемат да осъ-
дят колектива като носител на нестабилна и променяща се етика, като се има предвид време-прос-
транствените ориентири. Ние предпочетохме гореизложеното решение с убеждението, че изразя-
ваме основна идея от естетиката на Й. Йовков – красотата не може да бъде безнравствена. Учени-
ците затвърдиха убеждението си, че в човешката душа живеят едновременно любов и грях, покая-
ние и прошка, състрадание и обич. Това са посланията на човеколюбеца Йовков, които ни предпазват 
от едностранчивите оценки на ставащото около нас. Текстът предлага многовариативност на ре-
шенията и се създават реални опасности от клопки и непредвидени речеви ситуации.

След приключването на симулацията е необходимо участниците да излязат от ролите си и да 
споделят впечатленията си. Единодушно е мнението, че когато знанието се „прави“ по този начин, 
то е разбрано и запомнено. Защото по думите Хьойзинха „След като една игра е изиграна, тя оста- по думите Хьойзинха „След като една игра е изиграна, тя оста-по думите Хьойзинха „След като една игра е изиграна, тя оста-„След като една игра е изиграна, тя оста-След като една игра е изиграна, тя оста-
ва в паметта като духовно творение или ценност/.../ и може да се повтори веднага или след време“.

Румяна Карадимитрова, Валя Димитрова
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА НА ЧУВСТВОТО ЗА ХУМОР НА СТУДЕНТИ ОТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

ESTIMATION OF SENSE OF HUMOR OF PEDAGOGY STUDENTS
Rumyana Karadimitrova, Valya Dimitrova
University Prof. Dr Asen Zlatarov, Burgas

Abstract. The article offers a discussion of the results of a questionnaire designed by a university lecturer and 
analysed by university students.

Keywords: humour, university students, pedagogues

През месец април във връзка с вътрешноуниверситетски проект, свързан с изследване на хумора 
в детско-юношеската литература  през погледа на  студентите от педагогическите специалности, 
беше реализирана анкета с 40 студенти (бакалаври и магистри) от специалност ПНУП. За изходен 
текст послужи приказката „Змейовата принцеса“ на словашката писателка Криста Бендова. Въпро-
сите от анкетата бяха разработени от проф. дпн Маргарита Терзиева, а техният анализ е дело на 
студентите-автори на тази статия. Резултатите ще представяме в табличен вид, а анализът ще 
следва непосредствено след таблицата.

Въпрос №1 
Приказката „Змейовата принцеса“ на Криста Бендова може да бъде определена като:
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а) литературна – има автор (налице е силна авторска инвенция);
б) фантастична – в нея има много невероятни събития;
в) хумористична – това е основното чувство в повествованието; 
г) преразказана – напомня със сюжета си на народна приказка;
д) иронична – усеща се лекият присмех на авторката;
е) реалистична – всичко в съдържанието Ӝ е правдоподобно.
Оградете с кръгче всички отговори, които считате за правилни.

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТ

а) 33 82,5%

б) 35 87,5%

в) 36 90%

г) 9 22,5%

д) 23 57,5%

е) 2 5%

Противопоставянето преразказана-литературна приказка показва, че 82,5% от анкетираните 
правилно са дефинирали авторското присъствие. За 22,5% обаче това е обработка на съществуващ 
във фолклора сюжет. Тук можем да твърдим, че става дума за литературни заемки от фолклора, за-
това се придържаме към становището на първата група.

Полюсното съотношение фантастика – реализъм е в полза на фантастичните елементи, под-
крепени от 88,5% избори. Само 5% от анкетираните студенти търсят проекция и на реалистична-
та канава.

Степента на присъствие на хумористични елементи е отчетена по следната скала: 90% от сту-
дентите определят творбата като хумористична, което най-точно отговаря на сюжета, а 57,5% 
приемат, че е иронична. Твърденията им не са лишени от основание, но ние считаме, че иронията е 
по-крайна форма и не е цялостен компонент на този сюжет. Придържаме се към първото определе-
ние, което позволява да преминем към анализ на следващите въпроси.

Въпрос №2
Комичното в сюжета произтича от: 
а) несъответствието в очакванията на краля за поведението на принцесата и начина Ӝ на жи-

вот;
б) начина, по който принцесата побеждава всеки един от змейовете;
в) стила на авторката;
г) друго – посочете.
Оградете с кръгче всички отговори, които считате за правилни. Ако са повече от един, номери-

райте ги от 1 до...според тяхната значимост.

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТ

а) 31 77,5%

б) 28 70%

в) 23 57,5%

г) 1 2,5%

Целта на този въпрос е да открие какъв тип хумор в детско-юношеската литература импони-
ра на студентите-бъдещи учители. 77,5%  от тях са привърженици на ситуативния хумор; за 70% 
смешното е резултат от сюжетните ходове и постройката на творбата, а за 75,5% определящ е 
стилът на авторката, която умело си служи с изразните средства. Считаме отговор в) за най-задъл-
бочен и зрял по отношение подхода към дадена творба.

Въпрос №3
Номерирайте с цифри от 1 до 3 откъсите според личното си усещане за хумористичен заряд: 1 – 

най-силно; 2 – средно; 3 – относително слабо. Обяснете избора си.
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1. Той прочел в книгата на приказките, че една осемнайсетгодишна принцеса не бива да се занима-
ва с лека атлетика, нито с атлетика тежка, тъкмо напротив: всяка порядъчна осемнайсетгодишна 
принцеса трябва да бъде открадната от змей.

2. Принцесата ударила с юмрук по масата, масата не издържала това.
3. Принцесата хванала шестглавия змей, сгънала го на две и понеже вече била малко разгневена, 

стиснала го така, че до края на живота си останал сгънат на две.
1.

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТИ

1 10 25%

2 12 30%

3 19 47,5%

2.

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТИ

1 8 20%

2 16 40%

3 17 42.5%

3.

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТ

1 23 57,5%

2 13 32,5%

3 5 12,5%

При изпълнението на този въпрос търсим „индивидуалната пулсация“, свързана с личното усе-
щане за хумор. За 57,5% най-смешна е контрастната ситуация между действителните преживява-
ния и невъзможността на героинята да отреагира по друг начин, освен с физическата си сила. 25% за-
лагат на разминаването между приказните изисквания и реалистиката, внесена в творбата. Най-ма-
лък брой избори са свързани със ситуативния контекст. По наше мнение, студентите все още не мо-
гат да доловят подтекста на съвременните приказни творби.

Въпрос №4
Какви методи и похвати ще използвате, за да запознаете децата (учениците) с тази творба?
а) адекватна интонация;
б) ще съпровождам четенето със съответните мимики и жестове;
в) илюстрации;
г) презентация на текста;
д) друго – посочете.
Оградете толкова отговори, колкото считате за нужно.

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТ

а) 12 30%

б) 29 72,5%

в) 17 42,5%

г) 8 20%

д) – –

Своеобразната йерархизация на методите и похватите за работа с хумористична творба в 
детската градина и началното училище е следната: 72,5% – мимики и жестове; 42,5%  -илюстрации; 
30 % – интонация; 20% – презентация на текст. Считаме, че най-важни за запознаване с хумористич-
на творба са вербаликата (интонацията) и съпътстващата я невербалика (мимики и жестове). Ви-
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зуалните похвати имат второстепенно значение, но това не е доловено от студентите, които из-
местват центъра на работа от учителя към помощни дидактически учебни технически средства.

Въпрос №5
В рамките на анализа ще използвам: беседа, проблемен въпрос,оценъчен въпрос, репродукти-

вен въпрос, словотворчески задачи, дидактична игра, устно словесно рисуване, подборно четене, 
преразказ,спортно-подвижна игра, музикална игра, друго – посочете:

Подчертайте толкова отговори, колкото считате за нужно.

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТ

1 37 92,5%

2 30 75%

3 28 70%

4 23 57,5%

5 16 40%

6 6 15%

7 21 52,5%

8 16 40%

9 21 52,5%

10 5 12,5%

11 4 10%

12 – –

От изборите на студентите се очертават няколко типа похвати за работа с хумористична 
творба:

А) Словесни: а) беседа – 92,5%; б) проблемен въпрос – 75%; в) оценъчен въпрос – 70%; г) репроду-
ктивен въпрос – 57,5%; д) усно словесно рисуване, преразказ – 52,5%; е) словотворческа задача – 40%;

Б) Игрови форми: а) дидактична игра – 15%; б) спортно-подвижна игра – 12,5%; в) музикална иг-
ра – 10%.

Студентите правилно са се ориентирали към словесните форми на обучение, които имат доми-
нираща форма при подчертаване спецификата на творбата. За съжаление, никой от тях не е посо-
чил собствен метод и похват, който би използвал. Отдаваме това на недостатъчната им практи-
ческа подготовка.

Въпрос №6
Представете си, че на принцесата Ӝ предстои да се омъжи. Кой вариант за избор на принц ви се 

струва най-правдоподобен с оглед на съдържанието на приказката?
а) принцесата си открадва принца, който най-много Ӝ харесва;
б) жени се за известен футболист и става мениджър на футболен отбор;
в) отказва да се омъжи и става президент на спортна федерация;
г) друго – посочете.

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТ

а) 19 47,5%

б) 7 17,5%

в) 11 27,5%

г) 3 7,5%

Използваме фантазийния бином с идеята, че студентите могат да доразвият и обогатят при-
казното съдържание откъм хумористичен аспект. Най-голям брой избори има отговор а), който след-
ва приказната логика, допълнена с житейска. Щом може да краде змейове, за принцесата не е проблем 
да се снабди с принц. Трима от изследваните са дали други находчиви отговори, например: „Принце-
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сата се жени за цял футболен отбор“.
Въпрос №7
Дайте предложение за друго заглавие на приказката: а) „Повелителката на змейовете“; б) „Нестан-

дартната принцеса“; в) „Приказка за краля, принцесата и тук-там за змейове“; г) друго – посочете

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТ

а) 10 25%

б) 16 40%

в) 12 30%

г) 2 5%

25% са избрали „Повелителката на змейовете“ като заглавие на приказката. Това заглавие дава 
различна представа за сюжета на приказката, разминава се с него. „Нестандартната принцеса“ е от-
говор на  40% от анкетираните. Заглавието е подходящо, свързва се със сюжета и дава правилна пред-
варителна представа . Третата възможност е събрала 30%. Заглавието е закачливо, но е прекалено 
дълго. Имаме 5%, които са дали свои предложения за заглавия. Идеята на изследването е да провери 
дали студентите могат да формулират темата на тази творба. Изборите на студентите показ-
ват, че като цяло те се ориентират към „Нестандартната принцеса“. От гледна точка на темата 
това е вярно, но не съвпада с изискванията на приказната стилистика.

Въпрос №8
Дайте примерни въпроси за интервю със змейовата принцеса:
Отговорите на свободно конструирания въпрос показват, че голяма част от анкетираните се 

ориентират не към интервю, а към разговор с приказната героиня, с която малко или много някои се 
оприличават. Въпросите касаят начина Ӝ на живот; умението да контролира свръхсилата си, избо-
ра на подходящ съпруг.

Въпрос №9
Определете възрастовата група(класа), в която (който) ще прочетете приказката. Защо?

ОТГОВОРИ БРОЙ ОТГОВОРИ ПРОЦЕНТ

3 ГРУПА 5 12,5%

ПГ 8 20%

1 КЛАС 4 10%

2 КЛАС 7 17,5%

3 КЛАС 9 22,5%

4 КЛАС 7 17,5%

Много са близки процентите за предположената подходяща възраст за четене на приказката. 
Най-много залагат на 3 клас – 22,5%, а най-малко на 1 клас – 10%. 

Приказката е за по-големи. В детската градина трудно биха я разбрали и това проличава по броя 
на изборите  – 12,5% за 3 група и 20% за ПГ. Интересно е, че 17,5% смятат, че приказката е подходя-
ща за 2 клас и същият процент мисли, че тя е подходяща за 4 клас. Това говори, че колегите трудно 
определят възрастта, за която е подходящо произведението.

Различията в избора на студентите идва от факта, че някои са слушали един, а други – два лек-
ционни курса. За ДГ преобладаващ брой отговори са 20%, а за НУ най-голям брой избори има 3 клас – 
22,5%. Приемаме тези отговори за достоверни, защото отговарят на познавателните потребно-
сти на децата и учениците от тази възраст.

Заключение
Анализът на получените резултати позволява да направим следните изводи:
Смешното като естетическа категория и хуморът като художествен феномен не са пълноцен-

но възприети от студентите, учещи в педагогически специалности. Те не долавят спецификата на 
хумора, не познават методическия инструментариум за работа с хумористична творба.
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Христоматиите за детските градини и учебниците за 1-4 клас не съдържат достатъчен брой 
хумористични текстове, а малкото на брой произведения нямат достатъчно провокативен зами-
съл, за да спечелят децата и учениците като слушатели и читатели.

Литература:
1. Терзиева, М. Славянски приказници. Б., Димант, б.г.

Гюлкибар Саид Аптула
ОУ „Д-р Петър Берон“, Момчилград

РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ ДЕТСКАТА КНИГА

TO DEVELOP INTEREST IN CHILDREN‘S BOOK
Гюлкибар Саид Аптула
ОУ „Д-р Петър Берон“, Момчилград

In our school we have been using the Envision software since 2010/2011 school year. The lessons which are 
prepared by this program were accepted very well by our pupils. We used this fact to develop interest in reading 
and in children`s book.

At the beginning of the school year we announced an open lesson in Literature with pupils from 2nd grade. It was 
based on Brothers Grimm`s fairytale „The Sleeping Beauty“. The children also had to read Charles Perrault`s „The 
Sleeping Beauty“. Their strong willingness for the lesson gave us an idea to include all pupils from the elementary 
stage in reading books. We choose Valeri Petrov`s book „Five fairytales“. The children had to read it carefully and 
profoundly. Mini-quizzes were led in every class and teams were chosen in order to present their own classes. The 
quiz was carried out in front of parents and pupils. 

The obtained result gave us hope that we can always find ways and means to make children read books. We 
did it owing to the Envision software. 

Години наред обществото ни изразява мнение, че учениците излизат от училище неграмотни, 
че днешните млади не обичат да четат. Ние, учителите, започнахме да свикваме с това; да приема-
ме, че е така, но пропускаме тези, които имат желание да учат. Грижа на учителя е да търси начини 
и средства, за да преодолее трудностите, или да постига по-добри резултати. С една дума – да на-
мери начини да мотивира учениците да четат. А грижа на Министерството на образованието е да 
мотивира учителя да търси тези начини. 

Envision в реализирането на Добрата практика
От учебната 2010/2011 година работя по програма Envision. Това е софтуерна програма, чрез ко-Envision. Това е софтуерна програма, чрез ко-. Това е софтуерна програма, чрез ко-

ято се подготвят уроци и се представят пред учениците. Самите ученици се включват активно 
във всяка част от урока. Програмата е известна още като „ Един компютър – много мишки“. Envi-Envi-
sion ми дава възможност да следя и степента на усвояемост на урока от всеки ученик във всеки етап 
от урока. От самото начало на използване на програмата разбрах, че държа в ръцете си средство, ко-
ето ще ми даде възможност да постигна по-добри резултати с учениците си. Използвайки магията 
на Envision върху първокласниците, аз съумях да ги накарам да четат книжки, разбира се, съобразени 
с тяхната възраст. Използвах този факт, за да развия у учениците си интерес към четенето и дет-
ската книга. 

В детайли (стъпка-по-стъпка) етапите от реализирането й:
В началото на учебната 2011/2012 година, аз и моите ученици, решихме да покажем пред учители 

и родители колко много знаем и можем. Обявихме открит урок по литература. Избрах приказката 
„Спящата хубавица“ от Братя Грим. На децата възложих предварителна задача да прочетат и при-
казката „Спящата красавица“ от Шарл Перо. По време на часа открихме разликите в двете приказ-
ки и стигнахме до извода, че и ние можем да си съчиним приказки. Второкласниците показаха четене, 
разказване по картини, познаване и разбиране на съдържанието на текста, като отговаряха на въпро-
си и подреждаха действията в тяхната последователност.
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След урока с учителите, виждайки желанието, с което са се подготвили второкласниците, ре-
шихме да включим всички ученици от начален етап в четенето на книги. Обявихме „Литературна 
викторина“ по книгата „Пет приказки“ на Валери Петров с учениците от II до IV клас. Това са около 
140 ученици. Предварително обявихме условията за участие във викторината, а именно: всеки же-
лаещ да участва, да прочете внимателно и задълбочено книгата „Пет приказки“ от Валери Петров. 

Тъй като желаещите се оказаха много, решихме по класове да се проведе първи кръг – мини викто-
рина, където всеки клас да излъчи своя отбор, който да го представи на състезанието. Държа да под-
чертая и сериозната ангажираност на родителите в подготовката за викторината. Набавиха кни-
гата за детето си и следяха за изпълнението на поставената и приета задача.

Самата викторина се проведе пред родители, учители и ученици. Нашето безпристрастно жу-
ри беше Envision. А това беше най-важното: нямаше съмнения и оспорване на резултата. По време на 
викторината отговорите на въпросите идваха много преди водещият да изчете въпроса. Това е дос-
татъчно доказателство, че книгата е четена не само веднъж. Приказните герои и преживяванията 
им дълго ще вълнуват децата. По време на литературната викторина учениците научиха любопит-
ни и интересни факти от живота и творческия път на автора.

Установените резултати ни вдъхват надежда, че винаги можем да намерим начини и средства, 
чрез които да накараме учениците да четат книги. Ние го направихме чрез Envision. И макар и побе-. И макар и побе-
дителят да беше само един от отборите, нямаше обидени, разстроени и сърдити ученици, а жела-
ние за провеждане на други подобни състезания.

Децата искат да четат и са готови да го покажат. Те го показват не само чрез уроците с Envi-Envi-
sion. Показват го и чрез многото драматизации и скечове, които подготвят и представят по раз-. Показват го и чрез многото драматизации и скечове, които подготвят и представят по раз-
лични поводи в училище.

Всеки учител може да намери начин да развие интерес към книгата у своя ученик. Това той може 
да направи по много начини – начините са толкова, колкото и учениците. Важното е ние, учители-
те, да сме в крак с времето, в което живеем, и да откликваме на потребностите на нашите ученици. 
А ако се нучим да наблюдаваме учениците си, ще видим, че те сами ни казват какви са те.

ас. Събина Кирилова Ефтимова, Соня Любомирова Спасова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по 
библиотекознание и културно наследство“, гр. София

ОСВОБОДЕНИТЕ КНИГИ
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Sabina Kirilova Eftimova, Sonya Lyubomirova Spasova
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Abstract: This article presents part of the project results of DMU 03/49 „New policies for stimulating the read-
ing. 

Research of the bookcrossing practices in Bulgaria“, which is realized in the University of Library Studies and 
Information Technologies and is implemented by the National Science Fund, „Young Researchers“ contest.
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През 2011 г. стартира проект ДМУ03/49 „Нови политики за стимулиране на четенето. Изследва-
не на буккросинг практики в България“, реализиращ се в Университета по библиотекознание и инфор-
мационни технологии и финансиран от Фонд „Научни изследвания“, конкурс „Млади учени“. Мисия-
та на проекта е да стимулира диалог за мястото на книгата в нашата житейска и академична общ-
ност, като има за цел разработване на политика за четенето и оползотворяването му като ресурс 
за духовното възраждане на българското общество. Актуалността на темата се определя от нара-
стващата потребност от целенасочена политика за стимулиране на четенето и издигане на прес-
тижа на книгата в българското висше образование и обществото като цяло. 
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Този проект си поставя за цел да изследва в глобализираното ежедневие мобилността на книгата 
чрез феномена „буккросинг“. По своята същност буккросингът е международна инициатива за споде-
ляне на книги и тяхното свободно придвижване в пространството. Глобален феномен, с членове от 
над 190 страни. Общността на буккросърите в Европа също е внушителна. Изследва се мобилност-
та на книгите. В България са регистрирани 212 почитатели на буккросинга. 

В настоящата статия ще разгледаме два от експериментите, заложени в проекта. Първият е 
включването в буккросинг инициативи в няколко града в България на десетте книги-финалисти от 
„Български роман на годината“ за 2011 г., а другият е по повод 250 години от създаването на Паисие-
вата „История славянобългарска“ да се направи експеримент като се проследи чрез буккросинг „дви-
жението“ Ӝ в страната. Още в началото на проекта бе заложено да се проследи тяхното движение и 
да се анализират резултатите. Предназначението на тези експерименти е да се провокират възник-
ването на реални ситуации, чрез които да се идентифицират тенденциите във връзка с литератур-
ните предпочитания и навици на българина.

Проследяването на движението на книгите става на базата на установените механизми за функ-
циониране на буккросинга. Буккросърите регистрират книгите на сайта www.bookcrossing.com, къде-
то могат да видят къде е била книгата и да направят нов запис. Буккросингът функционира на след-
ния принцип: всяка книга бива маркирана чрез залепване на специален стикер, който носи информа-
ция относно инициативата. „Освобождаването“ и движението на книгите се следи в специализира-
на интернет платформа. 

Авторите проследяват регистрираните по проекта книги и тяхното движение, читателските 
интереси и коментари за първото шестмесечие. Част от изследването включва проследяване на 10-
те номинирани заглавия в Националния литературен конкурс „Български роман на годината“ за 2010 
г. Той се организира от Националния дарителски фонд „13 века България“ с цел да стимулира родните 
автори и читатели. Авторите, които достигат до финалния кръг са: 

1. Галин Никифоров – „Лятото на неудачниците“ – изд. „Сиела“, 2010г.
2. Владислав Тодоров – „Цинкограф“ – изд. „Фама“, 2010г.
3. Владимир Зарев – „Изходът“ – изд. „Сиела“, 2010г.
4. Керана Ангелова – „Улицата на пеперудите“ –изд. „Знаци“, 2010г.
5. Михаил Вешим – „Нашингтон“ – изд. „Сиела“, 2010г.
6. Николай Табаков – „Няма да е все така“ – изд. „Анубис“, 2009г.
7. Радослав Парушев – „project Dostoevski“ – изд. „Сиела“, 2009г.
8. Росица Ташева – „Колкото до Шотландеца“ – изд. „Колибри“, 2010г.
9. Силвия Чолева –„Зелено и златно“ – изд. „Жанет-45“, 2010г.
10. Цвета Стоева – „Мъже“ – изд. „Сиела“, 2010г.
Победителят в конкурса е Галин Никифоров, който получи награда за романа си „Лятото на не-

удачниците“. 
Книгите бяха регистрирани в сайта www.bookcrossing.com и освободени през месец февруари 2012 

г. За кратко време повечето от тях попаднаха в ръцете на нови читатели, чиито коментари и мне-
ния могат да бъдат проследени на страницата на сайта. След извършен анализ за движението на кни-
гите могат да бъдат представени някои основни изводи:

 y 10-те книги са регистрирани и „освободени“ в гр. София и в рамките на шест месеца те не на-
пускат града;

 y Най-голям интерес буккросърите проявяват към романа „Мъже“, който сменя четири пъти 
свои читатели. 

 y Най-активният читател е hannie_126, който коментира книгите „Зелено и златно“ и „Лято-
то на неудачниците“;

 y Всеки буккросър публикува коментар с мнение за книгите, които е прочел. Така за романа „Зе-
лено и златно“ tutu123 споделя „Тази книга е едно уютно преживяване.“, а  hannie_126 коменти-
ра: „това е роман на Силвия Чолева... какво повече!!! Името говори само по себе си:)) пишещ човек:))“ 

За романа на Цвета Стоева „Мъже“ също има мнения. stasy21: „ Една интересна книга, която те 
грабва от самото начало! Сигурна съм, че всяка съвременна жена ще намери своята история на страници-
те й!“; Ivapivat: „Интересна книга, която по свой начин описва любовта и взаимоотношенията.“

Романът „Изходът“ на Владимир Зарев, който пожъна големи успехи и извън България, също е комен-
тиран от буккросърите. Ето какво казва за него bogoj: Прочетете тази книга! Това е истинска задълбоче-
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на психография на човешки съдби и обществени процеси, на властовите структури от Деветосептемврийска-
та революция до наши дни. Рядко се среща автор с толкова изострена, детайлно нюансирана чувствителност 
към социално-антропологическите проблеми и съвременни промени в социалната и микросредата на хората. 

Високата оценка за писателя и нарастващия интерес към книги от такъв характер нараства на фона 
на заливащата ни литературна продукция, гъделичкаща първосигналните усещания и хедонистични на-
гласи на индивида в днешното объркано време и ерозирани ценности. д-р Богой Бояджиев“

В своите коментари някои от читателите споделят мнението си за инициативата „Буккроси-„Буккроси-Буккроси-
нг“. SHIROSAMA: „Това е наистина един интересен начин за споделяне на книги... мисля, че може да се до-
развие в различни насоки според потребностите“

Следващият експеримент както бе споменато в началото е пускането на свобода на десет екзем-
пляра на „История Славянобългарска“ на Пасий Хилендарски. Изборът ни бе свързан с инициативата 
на ЮНЕСКО да обяви 2012 г. за година на Паисиевата „История“. Няма българин, който да не знае, че 
делото на отец Паисий поставя основите на идеята за българската държавност, на Възраждането. 
И ако днес имаме нужда от напомняне „кои сме“, това е един чудесен начин да си припомним. В нача-
лото на март тази година, книгите бяха регистрирани на сайта www.bookcrossing.com и към тях бе 
добавен следният коментар „Задължителна за четене!“. 10-те екземпляра бяха пуснати на територи-
ята на университета и на базата на това се получиха и първите коментари и промени в статуса на 
изданията. До момента има седем промени в статуса на книгите от български потребители. Техни-
те коментари са разнородни и провокативни, но това което ги обединява е любовта и патоса, с ко-
ито са написани. Ето няколко от коментарите: „Паисий Хилендарски е олицетворение на прехода от 
българското средновековие към епохата на националното-освободително движение. Не напразно той е счи-
тан за български народен будител, който е сочен за основоположник на Българското възраждане и полага ос-
новата на новата българска литература. Чрез своята емблематична творба „История славянобългарска“ 
той утвърждава ключовите понятия за идентичността ни, като народ-език-култура. История славяно-
българска ни кара да се гордеем със славното ни минало и с хората защитавали достойно българската чест. 
Творбата на светогорският монах ни въздейства преди всичко с искреното и будителско слово на един за-
грижен за родината си обикновен човек», това е едно от първите мнения на сайта, дадено от simona90, 
през март 2012 г. друг коментар е направен през април от s_toleva: „Много ми беше интересно да я проче-
та отново след толкова години, учили сме я в училище някога!“, точно този екземпляр бе оставен в Пра-
га със следния коментар: „С надежда някой българин да я открие и прочете!“. Екземплярът, който бе-
ше оставен в Берлин след седмица е коментиран от OBCZ-Mensa-TU-B„Тази книга лежи сега тук в пуб-
лично достъпен шкаф, готова да бъде взета. На този, който я намери, пожелавам да изпита удоволствие 
от четенето. Ще се радвам, като я прочетеш, отново да я предадеш нататък. Отворено е за обяд в дел-
нични дни от 11:00-14:30 часа, след това и до 17:30 часа, но трябва да ползвате задното стълбище. Ста-
ва дума за ОБКЗ – официална буккросинг зона с много регистрирани и нерегистрирани книги. Линк: http://
bookcrossing.com/myshelf/OBCZ-Mensa-TU-B. Скъпи случаен читателю, когато оставяме книги за буккроси-
нг, правим това, за да доставим удоволствие на някой друг читател! И най-хубавото на буккросинга е, ко-
гато този, който е намерил книгата направи регистрация и така ние получаваме обратна връзка: къде е 
намерена книгата, харесала ли му е и как в крайна сметка ще продължи пътя на книгата. При това, този 
който е намерил книгата, остава напълно анонимен!! Когато се регистрирате, а така също и директно се 
свържете с нас, за да се отчете книгата, никой не получава е-мейл адреса. Той е само за регистрация. Може-
те да пишете само чрез формуляра за контакти на тази интернет страница чрез вашия Никнейм. Е, се-
га пожелавам на книгата приятно пътуване и на теб приятно време за четене!“. Този коментар е доказа-
телство за все приемствеността и сътрудничеството, на основата на любовта към книгите. За съ-
жаление все още при нас аактивността на този етап е слаба, което се дължи преди всичко на натова-
рения през семестъра график на студентите, както и на все още не добрата им осведоменост. Очак-
ванията са през следващото шестмесечие да се увеличи движението на книгите. Друг важен момент 
от този експеримент е инициативата на членовете на екипа, които взеха решение да занесат някол-
ко екземпляра от „История славянобългарска“ в чужбина. Един екземпляр бе занесен в Прага по време 
на годишния пътуващ семинар на УниБИТ и оставен с надеждата да бъде намерен и прочетен от бъл-
гари. Другият екземпляр е оставен в Берлин, по време на посещението на д-р Любомира Парижкова на 
„Bookcrossing Unconvention“. И третият екземпляр бе оставен във Флоренция на конференцията „The 
Future of Education“ през юни 2012 г.

Подобен вид инициативи могат да залегнат в практиката не само на университетите, но и в 
системата на училищното образование, с което да се стимулират младите хора към четенето. 
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ТВОРЧЕСКИ ПРОВОКАЦИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО

CREATIVE PROVOCATIONS TO ENCOURAGE THE READING
Lyubomira Parizhkova
State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia

Abstract. The author is the project’s manager of „New policies for stimulating the reading. Research of the 
book-crossing practices in Bulgaria“, funded by Fund „Scientific Research“ – Young scientists, Bulgaria. The 
article has an aim to present the creative provocations to encourage the reading in the State University of Library 
Studies and Information Technologies. These provocative techniques are based on Eduard de Bono’s theory. The 
author uses them in her teaching experience. She gives many examples.   The innovative techniques may use in 
unconventional decision making process. They help to free and creative atmosphere during the teaching. In this 
article is also presented Book-café experiment. All these initiatives lead to stimulating the reading. 

Keywords: reading stimulating initiatives, random words, Book-café, creativity.  

Увод
В съвременната информационна епоха, където знанието е с привилегирован статут, и където 

достъпът до информация е повече от лесен, от изключителна важност за преподавателя е да успее 
да провокира интерес и да задържи вниманието на своите студенти. Така наред с традиционните 
форми на обучение – като лекции и презентации, се налага да се използват и по-провокативни мето-
ди за поднасяне и за усвояване на материала. 

Един от принципите, от които се ръководя в моята преподавателска практика е, че студенти-
те поемат информация в съответствие с личните си интереси и потребности, т.е. в основата на 
модела, който съм си изградила за обучение, заляга социалният конструктивизъм.  Конструктиви-
змът се основава на идеята за активната роля на обучавания в процеса на достигане до знание.  Соци-
алният конструктивизъм е онзи, който въвежда конструктивизма в социалните среди, където гру-
пи конструират знанието помежду си. 

Според конструктивизма хората конструират ново знание, докато взаимодействат със среда-
та. Всичко, което четем, гледаме, слушаме, чувстваме и докосваме е тествано от нашето основно 
знание и ако е подходящо на нашата менталност, може да формира ново знание у нас. „Ние не въз-
приемаме пасивно информацията, която ни се подава и не я складираме в паметта си като в бездън-
на яма. Знанието нараства, ако можем да го използваме успешно в своята лична среда, т.е. ако го на-
мираме за необходимо“ [5].

„Учещият формира активно познанието си, когато сам конструира свои смисли и значения. По-
знанието възниква тогава и е ценностно само тогава, когато познавателният акт се определи като 
личен, собствен акт на индивида“ [3].

Във философията на конструктивизма заляга ученето като коректно задаване на въпроси,  като 
разбиране и като конструиране на значения. Това и правим по време на семинарните упражнения по 
дисциплините „Реторика. Общуване“, „Съвременни измерения на философията“, „Книга. Метамор-
фози“, които преподавам.

„Чрез дискурсивно симетрично взаимодействие се търси ситуация на разбиране и учене чрез ак-
тивност. Само онова, което минава под нашата рефлексия, влиза в нашия арсенал от знания“ [5].

Взаимно уважение, толерантност и сътрудничество,  провокиране към критическо мислене, 
стимулиране на индивидуално конструиране на знания и не на последно място – творческо мислене – 
са залегнали в моята преподавателска практика.

В настоящата статия си поставям две цели. Първата е свързана с описване на методиката на из-
ползване на „произволни думи“, взаимствана от Едуард де Боно и прилагането Ӝ на практика в обу-
чението на студенти. И втората –  представяне на проекта, който ръководя, и използването на 
творчески провокации за стимулиране на четенето. 
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Латерално мислене
Нашето мислене се основава на истината, на логиката, на аргументите. Всяка мисъл е насоче-

на към установяване на истината. В съвременната парадигма, обаче, където знаниевата икономи-
ка е доминираща, трябва да търсим мислене, което да създава стойност. Трябва да създаваме стой-
ност! Такова е и основното послание на малтийския психолог и лекар Едуард де Боно. Класическите 
схеми на мисленето са чудесни, но това не е достатъчно, за да бъде то ефективно (EBNA – Excellent, 
But Not Enough). Откриването на истината е само част от мисленето, създаването на стойност е 
друга част от мисленето.

Малтийският новатор д-р Едуард де Боно е всепризнат и безспорен авторитет в прякото пре-
подаване на мисленето като умение. Той създава понятието латерално мислене и разработва фор-
мални техники за съзнателно творческо мислене. Написал е 56 книги, преведени на повече от 36 езика.

Едуард де Боно създава концепцията за шестте мислещи шапки. Метафората за шест цветни 
шапки – бяла, червена, черна, жълта, зелена и синя, се използва, за да подреди мислещите или участни-
ците в дискусията по начин, по който те да гледат в една и съща посока по всяко време. Жизнено не-
обходимо е всеки от тях да носи еднаква шапка с останалите в даден момент. Напълно неприемливо 
е отделните хора да носят различни шапки. Де Боно ръководи най-широко използваната програма за 
директно преподаване на мислене в училищата. Сега тя се прилага в много страни по света и при ре-
ализацията Ӝ се поставя акцент върху простотата и практичността. 

Паралелното или латералното мислене заменя войната на спора с колективно изследване на въ-
проса, като участващите страни мислят „паралелно“ във всеки един момент. „Латералното мисле-
не е основано на разбирането за мозъка като за самоорганизираща се информационна система, която 
функционира, като позволява на информацията да се подрежда сама в категории“ [1].

„Използвайте силата на творческото мислене, за да станете по-привлекателни чрез пълна про-
мяна на ума“ – ни учи Едуард де Боно [2].

Системата за „латерално“ мислене е много силна и демократична стратегия в ръцете на всяко 
общество. Предназначена е за всякакви възрасти, за хора с различен социален опит и с различни инте-
лектуални възможности.

Една от техниките за осъществяване на латерално мислене е използване на провокацията и пре-
живяване в комбинации. Върху тази идея градя и своите творчески провокации по време на упражне-
ния.

Провокацията е идея, която не съществува в житейския опит на студента и изобщо няма стой-
ност на истинно знание. След това се използва „придвижване в комбинации“, за да се придвижи от 
известното към неизвестното, от „утъпканата пътека“ до провокацията и от там – до странич-
ни пътеки или до новата идея.

Основната теза, върху която се гради теорията на де Боно е: творчеството е умение, което можем 
да научим! Творческото мислене не е артистично мислене! Трябва да обменяме идеи с другите! Тряб-
ва да се освободим от оценъчното мислене, но трябва да мислим творчески!

Предизвикателството ни помага да изследваме други възможности. Когато отправяме провока-
ция, се насочваме да изследваме нови пътища, като блокираме основната идея. Необходима ни е дис-
циплина, за да не поемем директно по пътя, който е най-предвидим. Става въпрос за въздържане от 
директна употреба на доминиращата концепция. Творческото мислене предполага да изследваме ал-
тернативите.

Творческа провокация чрез произволни думи – да създадеш нещо стойностно и ново
В упражненията си по реторика и за създаване на творческа ситуация по време на уъркшоп или се-

минар използвам метода на произволните думи. За мое улеснение избираме от готовите таблици от 
книгата на Едуард де Боно „Как да развием творческото мислене“, където в приложенията са помес-
тени  шест таблици с произволни съществителни имена, всяка с по шест колони и шест реда и съ-
ответно шест думи във всяка клетка. Начините, които предлага авторът за избор на дума, са пет 
(зарчета, таблици с произволни числа, карти с числа, свободен избор на число, добавяне на число в от-
печатаните в книгата в таблица числа). За мен най-удобен е начинът на предлагане на четири числа 
от 1 до 6 от различни студенти, така се запазва игровата ситуация, но не се доближава до хазарта, 
както ако използвахме хвърляне на зар.

Произволната дума се използва за стимулация на откриването на нови идеи. Думата се използва 
такава, каквато е, без да се променят букви или използва преносния Ӝ смисъл. Не се подменя думата 
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с нейна асоциация. Де Боно ни казва „вероятно ще е необходимо по-скоро да работите с концепции и 
стойности, отколкото с прости асоциации“ [1]. Трябва да се въздържаме от емоционални оценки на 
думата – за латералното мислене е вредно да харесваме или не харесваме думата.

В горецитираната книга на Едуард де Боно са предложени 62 игри, благодарение на които, ако сме 
дисциплинирани и сме постоянни, бихме могли да тренираме творческото си мислене и да придоби-
ем навика да подхождаме креативно към решаването на различни задачи. В използвания от мен метод 
съчетавам някои от игрите на де Боно – за сюжетната линия, за решаване на проблеми, за произво-
лен вход и т.н., но в действителност модификацията на прилагания от мен подход взема само някои 
черти от предложените игри на малтийския учен. По време на творческите провокации студенти-
те боравят с пет думи като трябва да измислят концепция или да дадат творческо разрешаване на 
поставения от мен проблем.

С тези техники се стимулира развитието на творчески навици на ума. Насочва се вниманието 
към „фундаменталната значимост на възможността“ [1]. За да си креативен, не е достатъчно да 
разполагаш в ума си с огромно количество данни и да умееш да ги анализираш коректно. Необходими 
за прогреса са вариативност в интерпретациите, търсене на полезността от употребата на тези 
данни, формулирането на хипотези и предположения. 

Резултати, които могат да се постигнат от прилагането метода на произволните думи:
• за решаване на даден проблем;
• за намиране на подобрение или опростяване на процес;
• за откриване на нова идея;
• за предлагане на нова насока;
• за дефиниране на концепция;
• за постигане на нова стойност.
Доверявайки се на ефекта на тази техника, формулирам проблем и поставям задачата за креа-

тивното му решаване. Когато използвам произволни думи в часовете по реторика, разделям сту-
дентите на 3-4 групи от по 4 човека, като всяка група работи със свои произволни думи. По този на-
чин едновременно стимулирам конкурентност, но и работа в екип. Веднага се открояват лидерите 
в групите, които модерират целия процес по търсене на подходящи решения на дефинирания от мен 
проблем. След определено време за работа всяка група изчита своите предложения и накрая сами из-
бират групата-победител. Докато слушат колегите си, останалите имат задължението да ги оце-
нят по изготвени предварително от тях критерии. Задача се усложнява, тъй като освен да отго-
ворят на творческата провокация, студентите трябва да се придържат и към усвояване на рето-
рически похвати и поведение. 

Изключително удовлетворение съм получавала от студенти от „некреативни“ специалности – 
„компютърни науки“ напр., които се освободиха от шаблоните и успяха да разгърнат творческия си 
потенциал. Неведнъж студентите измисляха решение на проблема в рими или в хумористична форма.

Студентите са като пъдпъдъците – по-ниски от тревата, защото не четат, а хамбургери те ядат! 
Но лекарство има за това – всеки да бъде с книга в ръка на лунна светлина! Защото четенето е магия за 
вашата простотия, а не чеснова яхния. (Произволните думи са: чесън, лекарство, луна, пъдпъдък, хам-
бургер).

С тази тежка учебна програма сякаш те обливат със студена вода от маркуч или те удря ток от щеп-
сел и не съзнаваш колко важно е да се храниш със знания от книги така, както всеки ден се храниш с хамбур-
гер. Иначе мозъкът ти ще се изгуби като игла в купчина сено. (Произволните думи са: маркуч, хамбургер, 
програма, щепсел, игла).

Отместете за момент внимание от бъчвата в мазето. Животът не е само пазаруване в мола. Отво-
рете сърцата си  за тази нова за вас страст! Не превръщайте книгата в легенда! Ако не сте съгласни, за 
какви ви е език? (Произволните думи са: бъчва, пазаруване, страст, легенда, език).

Проектът „Нови политики за стимулиране на четенето. Изследване на буккросинг практики в 
България“

Проблемът с намалената читателска активност сред младите хора е от изключителна важност 
за нас като преподаватели, които носят отговорност за развитието на потенциална на нацията. 
Четенето и грамотността са от решаващо значение за основаните на знания общество и икономи-
ка. Европейските институции все по-често алармират за спадането на нивото на грамотност сред 
много нации.
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Международното изследване, проведено през 2009 г. от  Програмата за международно оценява-
не на учениците PISA констатира, че българските ученици не могат да осмислят и оценяват добре 
предоставената им информация. Четат основно списания, като 21% смятат четенето за „загуба на 
време“ [7].

При представянето на план за справяне с неграмотността в ЕС до 2020 г. Европейската комисия 
отчита, че 41% от учениците в България са в някаква степен неграмотни. Почти всеки втори бъл-
гарски ученик има проблеми с четенето и разбирането на текст на родния си език.

Докладът на ОИСР „Поглед върху образованието“  подкрепя целите на „Европа 2020“ за образова-
ние и обучение и сочи, че по класацията от 1 до 5 учениците в България защитават само ниво 2 [6].

Една от причините за неграмотността е, че младежите все по-малко четат книги в наши дни. 
Така традиционното книголюбие на българина е силно разклатено. От проведено анкетно проучване 
от д-р Л. Парижкова сред 250 респонденти 58% смятат, че в България съществува любов към книга-
та, а 39% – напротив – смятат, че това е по-скоро мит [4]. 

В целия този контекст се поражда необходимостта от налагане на практики за четене,от ини-
цииране на мероприятия, които да възвърнат любовта към книгата в България и от целенасочена по-
литика за стимулиране на четенето. Мисията на проекта, който ръководя „Нови политики за сти-
мулиране на четенето. Изследване на буккросинг практики в България“, финансиран от Фонд „На-
учни изследвания“, е да стимулира диалог за мястото на книгата сред студентите от нашия уни-
верситет. Екипът от млади учени има за цел да изследва в глобализираното ежедневие мобилността 
на книгата чрез феномена „буккросинг“, като запознава обществото с явлението. В Университета по 
библиотекознание и информационни технологии е създадена буккросинг зона, в която са „освободени“ 
книги по проекта и се следи тяхното движение. Предназначението на експериментите, включени в 
дизайна на проекта, е да се провокират възникването на реални ситуации, чрез които да се иденти-
фицират тенденциите във връзка с литературните предпочитания и навици на българина.

Тъй като в проекта приоритетно участват млади хора се разчита на техния потенциал за еврис-
тично мислене. Именно евристичните методи и техники се използват както при работата на еки-
па, така и при фундирането на получените резултати сред студентите. Положено е началото на 
банка за идеи. 

Освен това упражняването в креативно мислене (според концепцията на Едуард де Боно) съ-
действа за успешното реализиране на проекта. Освен класическите системен и аналитичен подходи, 
в проекта се прилагат и нестандартни методи като Метода на шестте мислещи шапки (Едуард де 
Боно), Метода на свободните асоциации и др.

Търсенето на нови стимули за четенето предполага решаването на  следните задачи:
 y да се открият начини за повишаване на доверието към четенето;
 y да се осъзнае ролята на книгата като фактор за успех;
 y да направим близка до студентите идеята, че четенето е приятно и полезно занимание;
 y да бъде мотивирана аудиторията чрез нейното привличане;
 y да се потърси емоционален момент, който да привлече млада публика;
 y първо да доставя удоволствие и второ да се осъзнае и полезността на това действие;
 y следващата стъпка е да се превърне в навик;
 y да се използват различни стимули – конференции, дискусии, колективно четене;
 y да се залага на агоналното начало у човека (състезателността ни е природно заложена според 

Хьойзинха);
 y да се отнасяме критично към текста.

След творческа провокация по отношение на търсене на идеи за привличане на студентската ау-
дитория към четенето, самите студенти предложиха:

 y да открием характера на самия човек и да му предложим книга
 y да използваме споделянето на личен опит 
 y ролята на лектора – да препоръчва Литература:
 y да създаваме анотация към текста
 y да се създаде трейлър по книга
 y студентите сами да пишат рецензия на предложената им книга
 y да се отправят различни провокации към читателя
 y да се постват отделни глави от книга във фейсбук
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 y да запознаем читателите с книгите-игри
 y литературата да се свърже с математиката
 y да публикуваме част от книгата и читателите да допишат нейния край
 y да се предложат три текста и читателят да определи кой е истинският откъс от книгата
 y да има сайт и в него да се качват анотации на книги
 y списък с препоръчани книги
 y да направим тестове, с които да проверяваме дали студентите са се запознали с текста
 y студентите да четат и да обсъждат книги помежду си
 y да се направи игра на думи, която да отвежда към определени книги
 y да се дадат откъси от книги и да се постави задача да се състави целия текст
 y да се използват ресурсите на социалните мрежи
 y Бук кафе – друга творческа провокация

Друга инициатива, която реализираме по проекта за стимулиране на четенето, е „Бук-кафе“ – 
специално организираният кът, където се провеждат обсъждания на книги, четения, представяния 
на автори и техните книги. Първият автор беше световноизвестният Владимир Зарев. Той запозна 
студентите с изкуството да се пише, със своите романи и с необходимостта на всеки от нас да се 
докосва до писменото слово. Книгата е гениално изобретение на мислещия човек. Затова и призивът 
на писателя бе да общуваме с книгите, които ще ни обогатят и ще ни направят по-добри. Студен-
тите, участващи в Book cafe, задаваха своите въпроси към автора и неговия издател.

Фигура 1. Лого на нашата творческа работилница 

Провокация бе отправена и към членовете на екипа на проекта за създаване на лого и на мото. 
Ето какви предложения дадоха докторантите и постдокторантите, като всеки един от тях напи-
са своето предложение на отделен лист: Прочети ме, провокирам те! Чети  – бъди крачка напред! Че-
тенето е любов към книгите! Четем заедно! Четем споделено! Четенето е необходимост! Четенето е удо-
волствие! Крайният ни избор бе Чети! Сподели! Бъди крачка напред!

По време на творческа работилница екипът ни създаде следните поетични, хумористични, ре-
кламни послания към студентите:

„Свещеникът стои зад ъгъла, но аз не искам разрешително да чета забранена литература и се изкачвам 
като пантера по стълбата на познанието“ – каза младата монахиня. (Произволните думи са: разреши-
телно, свещеник, ъгъл, стълба, пантера).

Книгата трябва да бъде ориентир в информационните приливи. Ако не можеш да купиш, стани на-
емател, но получи информация! Книгата има много братовчеди, но историята Ӝ е доказателство, че тя 
има добро семейство, в което всичко протича в диалогичен дух. Скачайте като бълхи от книга на книга и 
жадно смучете от свежата кръв на идеите! (Произволните думи са: вълна, наемател, бълха, братовчед, 
прилив).

Вместо да нахлузват боксьорските ръкавици и да търсят невинна плячка, младите трябва с добра ду-
ма и топла целувка да си сложат шал от необятното пространство на знанието, което четенето на кни-
ги предлага.

В заключение можем да кажем, че е важно търсенето, а не директната констатация. Извървяни-
ят път разкрива възможности и перспективи. Творческите провокации в търсене на нови стимули 
за четенето ни заредиха с много нови и свежи идеи, които след обработка биха могли да залегнат в 
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цялостна концепция и четенето като интелектуално приключение ще привлича все повече привър-
женици.
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АНАЛИЗ НА ОБИЧАЙНИТЕ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ПРОДУКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
В УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

ANALYSIS OF THE NORMAL PRACTICES IN THE USE OF INTELLECTUAL PROPERTY 
PRODUCTS IN UNIVERSITY INFORMATION ENVIRONMENT.
Tereza Stoyanova Trencheva 
State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia

Abstract. This article presents the project „Analysis of the normal practices in the use of intellectual property 
products in university information environment“ DMU 03/3, led by Ch. Assist. Prof. Tereza Trencheva PhD, 
implemented by Young Scientists Program – 2011 of the National Science Fund of the Ministry of Education and 
Science of the republic of Bulgaria. 

Keywords: intellectual property, information environment, university students 
По последни статистики от 31 декември 2011 г. потребителите на Интернет са 2 267 233 742 

души, или около 32.7 % от населението на света [1].  Някои от тях до такава степен са привикнали 
към „сърфирането“ в необятното му пространство, че трудно биха могли да си представят 
ежедневието без него. Това е лесно обяснимо, имайки предвид факта, че посредством възможностите, 
които Мрежата предлага, хората по цял свят осъществят почти едновременен достъп до буквално 
неограничен брой продукти, услуги и информация.  

Съотнесена към интелектуалната собственост, тази интерактивна действителност безспорно 
се превръща в голямо предизвикателство пред правната закрила на обектите на интелектуална 
собственост, включително произведения на литературата и на науката и пред правната защита на 
субективните интелектуални права. Това се дължи на факта, че в киберпространството много лесно 
се създават условия за противозаконна дейност, между чиито аспекти на проявление е и използване 
на обекти на интелектуална собственост без съгласието на носителите на изключителни права 
върху тях.
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Във връзка с изложеното избраната в настоящият проект тематика обхваща актуални проблеми 
от областта на интелектуалната собственост в съвременното информационно общество. 
Научният интерес към проблемите на интелектуалната собственост в дигиталното пространство 
заема една от важните позиции в научните изследвания на редица учени в областта на юридическите 
науки в България като: Б. Неделчева, В. Кискинов, Г. Димитров, Б. Борисов и др. Авторско-правните 
проблеми в дигиталното пространство представляват интерес за изследователи и практици, както 
в страните членки на Европейския съюз, така и по целия свят. 

Съществуват множество дискусионни въпроси, свързани с проблематиката на интелектуалната 
собственост, авторското право и Интернет, но все още комплексно изследване за интелектуалната 
собственост като елемент от виртуалната култура на университетката информационна среда в 
нашата страна – не съществува.

Изследваната проблематика придобива актуалност с оглед повишената роля и значение на 
Интернет, превърнал се в неразделна част от облика на съвременното студентско общество. 
Друга съществена характеристика, обуславяща актуалността на темата е и все по-широкото 
навлизане на тенденциите за свободно използване на информационните източници в дигиталното 
пространство с научни и образователни цели.

Основната цел на проекта е да изследва съзнанието и културата на поведение сред младите хо-
ра в България, в частност студентите, за опазване на интелектуалната собственост в Интернет, 
и чрез анкетни проучвания, анализи, сравнения и обобщения да достигне до: акумулиране на изследо-
вателски материал, който ще намери приложение в актуализиране на съществуващите учебни про-
грами, свързани с изучаването на интелектуалната собственост и пряко приложение в образовател-
ния процес. 

Проектът включва целенасочено обвързани научноизследователски задачи с теоретичен, 
практико-приложен и учебно-методически характер съобразно изследваната комплексна проблема-
тика.

Интердисциплинарният характер на изследването налага участието на млади учени, докторан-
ти и посдокторанти работещи в областта на интелектуалната собственост, информационните 
технологии, системеният анализ, дигиталните ресурси, библиотечно-информационните науки, на-библиотечно-информационните науки, на-
уките за културното наследство, юридическите науки, и др. Всички участници в проекта ще из-и др. Всички участници в проекта ще из-
ползват методи и изследователски техники, типични за техните научни области, като целта е да се 
създаде научен продукт, който да е резултат от интердисциплинарните усилия на специалистите. 

Специалистите по интелектуална собственост ще се концентрират върху проучване и анали-
зиране на виртуалната култура на младите в България, като представителната извадка ще обхваща 
студенти-бакалаври от първи и четвърти курс. Ще бъде съставено и проведено анкетно проучване 
в конкретни университети в България, намиращи се в различни региони на страната, като изследва-
нето ще акцентира върху отношението на младите хора към опазването на интелектуалната соб-
ственост в Интернет. Получените данни ще бъдат обработени и анализирани от специалисти в об-
ластта на статистиката и системния анализ.

За постигане на устойчивост на проектните резултати в перспектива специалистите по ин-
формационни технологии ще създадат уеб-сайт на проекта, дигитална библиотека и електронно 
списание – платформи за бъдещо развитие и стимулиране на международно сътрудничество с коле-
ги от страната и чужбина. 

БЛАГОДАРНОСТИ
Тази публикация е реализирана по проект «Анализ на обичайните практики при използването на 

продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда.» ДМУ 03/3, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката, в кон-
курсна сесия „Млади учени-2011“.
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ДИГИТАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
КНИГА (1878-1908)

DIGITAL PRESENTATION OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN 
BOOK (1878-1908)
Vasil Yordanov Zagorov
State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia

Abstract: This project aims at synthesizing, complementing and presenting in a new information environment 
the historical development of the Bulgarian printed book from the Liberation to the Independence (1878 – 1908)
[1]. The period is exclusively dynamic as far as Bulgarian book publishing is concerned – the law changes, func-
tional units stand out, professional categories are formed, labour relationships are regulated, a number of market-
ing principles are established. As far as formal hallmarks of the book in Bulgaria are concerned, a number of Euro-
pean practices are adopted and adapted, national peculiarities are outlined when presenting and making a books 
layout. The focus of the research has been placed on studying the historical evidence on the political, economic 
and cultural environment where the Bulgarian literature develops. Special attention is paid to the professional re-
lationships between authors, publishers, typographers, booksellers, readers. Major project study texts will be re-
directed to a database, which will then provide a quick and easy access to personals, facts, dates and terminology.

The information in the database could become a starting point to many young scientists who can decide on the 
direction of their future scientific research depending on the degree of development and the exhaustiveness of the 
historical research on the printed book in Bulgaria. The results of the implementation of the idea are linked to the 
support of education through new e-based resources, in the field of a wide spectrum of humanitarian disciplines: 
Book and Library Studies, History of Literature, Social and Cultural History, etc. 

[1]Project ДМУ 03/50 is implemented by Young Scientists Program of the National Science Fund of the 
Ministry of Education and Science of the republic of Bulgaria.

Keywords: Bulgarian Book History, New Information Environment

С настоящата статия ще ви запозная с подробности за проекта „Формиране, развитие и функ-
ционални аспекти на българската печатна графосфера от Освобождението до Независимостта“, 
който се осъществява благодарение на Фонд „Научни изследвания“ и Университета по библиоте-
кознание и информационни технологии (УниБИТ).

Както пояснява дългото работно заглавие, проектът си поставя за главна цел да синтезира, до-
пълни и представи в нова информационна среда историческото развитие на българската печатна 
книга от Освобождението до Независимостта (1878 – 1908). За да се запознаете в дълбочина със сми- – 1908). За да се запознаете в дълбочина със сми-– 1908). За да се запознаете в дълбочина със сми-
съла на начинанието, трябва да ви представя отговорите на два ключови въпроса. Първият от тях 
е свързан с това как се вписва създаването на уеб базиран ресурс в областта на История на книгата в 
цялостното развитие на тази научна област в България, а вторият се отнася до конкретните ме-
тоди и похвати за коректното реализиране на подобна научна задача като част от съвременната из-
следователска и образователна информационна среда.

По отношение на първото можем смело да твърдим, че понастоящем История на книгата у нас, 
макар и не толкова популярна, e изминала всички еволюционни етапи, аналогични с развитието на та-, e изминала всички еволюционни етапи, аналогични с развитието на та-изминала всички еволюционни етапи, аналогични с развитието на та-
зи научна дисциплина в Западна Европа, Америка и Русия. Макар и със закъснение от близо две столетия 
у нас в периода на Възраждането също се заражда колекционерски интерес към старата книжнина. От 
своя страна нарастващите обеми от книги провокират много рано опитите за библиографското им 
описание. Не случайно началото на българската библиография е поставено далеч преди Освобождение-
то през 1852 г. от Иван Шопов [1, с.10] и е поддържана и до днес благодарение на учени като Александър 
Теодоров-Балан, Тодор Боров, Маньо Стоянов и др. На ранен етап по въпросите на старата български 
ръкописи и динамичната печатна книга се появяват и първите исторически изследвания. Постепенно и 
постъпателно по въпросите на история на българската книга се натрупват редица статии и студии, 
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принадлежащи на именити български изследователи и интелектуалци от ранга на Марин Дринов, Беньо 
Цонев, Никола Начов, Стилян Кутинчев, Стилян Чилингиров и редица др. (Описването на всички имена 
и публикации по История на книгата е доста обемно и надхвърля целите а настоящия доклад). Актив-. Актив-
ната частна  книгоиздателска дейност от 40-те години на ХIХ до 40-те на ХХ в. става причина за по-IХ до 40-те на ХХ в. става причина за по-Х до 40-те на ХХ в. става причина за по-
явата на няколко ценни мемоарни трудове, а скоро се появяват и масиви от архивни документи, кои-
то да благоприятстват изследванията в тази сфера. От 50-те години на миналия век насам в тази на-
учна област регулярно се защитават дисертационни трудове, съставят се сериозни научни моногра-
фии и сборници, не липсват и теоретични разработки. Сред най-активните изследователи по темата 
се открояват имената на Маньо Стоянов, Петър Атанасов, Ани Гергова, Красимира Даскалова, Петър 
Парижков, Алберт Бенбасат, Лъчезар Георгиев и редица други. Краен етап в развитието на родната ис-Краен етап в развитието на родната ис-
тория на книгата е енциклопедия Българска книга (2004), която е ценно справочно издание за нуждите 
на студенти, докторанти, млади учени и напреднали изследователи [2]. С две думи, родната История 
на книгата поетапно е следвала основните насоки в развитието на научните интереси на историче-
ското книгознание в световен мащаб. Това по естествен път налага и навлизането Ӝ в новото хилядо-
летие, чиито информационни нужди, а и възможности настоятелно изискват осъществяването на 
подобни проекти. Разбира се и тук ние ще се учим от страните с традиции и по-големи финансови въз-
можности. Подобни уеб базирани ресурси с отворен достъп вече са разработени от Кралската библи-
отека на Холандия [3], Московският държавен университет по печата [4], не липсват и опита на про- [3], Московският държавен университет по печата [4], не липсват и опита на про-3], Московският държавен университет по печата [4], не липсват и опита на про-], Московският държавен университет по печата [4], не липсват и опита на про-, Московският държавен университет по печата [4], не липсват и опита на про- [4], не липсват и опита на про-4], не липсват и опита на про-], не липсват и опита на про-, не липсват и опита на про-
фесионални организации [5], юридически и частни лица [6], занимаващи се с търгуването и колекциони- [5], юридически и частни лица [6], занимаващи се с търгуването и колекциони-5], юридически и частни лица [6], занимаващи се с търгуването и колекциони-], юридически и частни лица [6], занимаващи се с търгуването и колекциони-, юридически и частни лица [6], занимаващи се с търгуването и колекциони- [6], занимаващи се с търгуването и колекциони-6], занимаващи се с търгуването и колекциони-], занимаващи се с търгуването и колекциони-, занимаващи се с търгуването и колекциони-
рането на антикварни, редки и ценни книги. 

Разбира се осъществяването на подобен проект е трудна и времеемка задача, чието осъществя-
ване, въпреки новаторството си, изисква строгото спазване на утвърдените с времето научни ме-
тоди и похвати. Същинската работа по проекта е разделена на два основни дяла – по събирането и 
обработката на емпиричния материал и по анализа и дигиталното му представяне. 

Научните задачи по първата фаза са свързани с:
1. Проучване на научните трудове по темата
2. Библиографски анализ на книгите от периода
3. Директна работа с издания от периода
4. Проучване на краеведските материали по темата
5. Проучване на периодичния печат от периода
6. Проучване на архивни документи
По подобен начин изследването ще може да добие необходимата му научна тежест и пълнота. Съ-

браният материали ще бъдат организирани в основен текст с обем от приблизително 90 стандарт-
ни компютърни страници, които имат за цел да осигурят фактологичната възстановка на  отно-
шенията по веригата автор(преводач) – издател – печатар – книготърговец – читател в контекста 
на общата политическата, икономическа и културна ситуация в България през периода 1878-1908 г. 

По отношение на втората група от научни задачи сме се концентрирали във функционалността 
на представянето на информацията в уеб базирана среда. По принципа на азбучните, предметните 
и хронологичните показалци в класическите научни трудове ще бъдат направени хиперлинкове, кои-
то да улесняват ползването на информацията по различни показатели. Предвидено е създаването на 
тезаурус, който да осигурява на читателя терминологични разяснения и визуализирани примери за 
съответното понятие. Така например хиперлинкът за понятието „титулна страница“ ще води до 
терминологично разяснение, свързано с историческите и съвременните му реалии, а оттам и до ди-
гитална колекция, която в максимална пълнота да представи основните книгоиздателски практики 
и развитието на елементите на титулните страници за фиксираните три десетилетия. Хроноло-
гичният показалец ще води до времеви линии, които, благодарение на представените факти, да по-
могнат на читателя да сглоби цялостната картина на историческото развитие на българската пе-
чатна книга. За различните факти и събития е предвидено тематично и цветово отделяне на дати-
те. Така например годините на създаване на популярни издателства, поредици, книги ще са оцвете-
ни с различен цвят и селективно ще могат да се отделят по категории.  В задачите на проекта е за-
ложено и създаването на интерактивен хронотоп, който по години да представи географското раз-
пределение на българската книги. По този начин ще бъдат изведени с голяма точност книгоиздател-
ските центрове в България и ще се установи естественият ареал на българското книжовно влияние 
за периода. 
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За извеждането на научните тези на проекта широко ще се приложат, освен фактологичния и 
системният анализ на функционалните звена в системата на българската печатна книга, и библоме-
трични количествени похвати, които почиват върху анлиза на обширната библиографска справка 
от 15 800 записа, предоставена ни от НБКМ „Св. св. Кирил и Методий“. В самия текст ще бъдат ин-
тегрирани редица диаграми и графики, които представят броят на годишно издадените книги, съ-
отношението на поредността на изданията, съотношението преводни – оригинални заглавия, съ-
отношението на цените и редица други показатели, които да „разсейват“ в добрия смисъл на дума-
та читателите. 

В поредицата от въпроси и отговори трябва да бъде разяснен и още един важен момент. Какви 
резултати и практически приложения на замислената база данни очакваме? Разбира се на първо мяс-
то екипът на проекта се стреми да постигне комплексно проучване на историческото развитие на 
българската печатна книга (1878-1908). Колкото и да е важно дигиталното представяне, няма форма 
без съдържание и ако ние се не успеем да изработим синтезиран, съдържателен ясен научен текст, то 
базата данни ще остане без скелет. 

На второ място, тъй като е заложено информацията да бъде представена на български и англий-
ски език, очакваме реализацията на проекта да подпомогне развитието на сравнителните научни из-
следвания в полето на книгата и печатните медии в регионален, европейски и световен мащаб.

Не без значение е и приложението на информацията в сферата на висшето образование. Идеята 
е проектът да подпомага обучението, чрез нови уеб базирани ресурси, в полето на широк спектър от 
хуманитарни дисциплини: книгознание, печатни медии, книгоиздаване, история на книгата, история 
на литературата, социална и културна история, библиотекознание и др. Все по-често в ежедневие-
то ни на преподаватели става ясно, че информацията не е там, където искат да я намерят студен-
тите – в Интернет чрез домашния компютър, а не в библиотеките. Така бъркането във вездесъща-
та Уикипедия вече се предпочита пред качването два етажа до библиотеката, където самотно ча-
кат лекционни курсове, монографии и справочници. Надяваме се с успешната реализация на проекта 
това да се промени.

Тъй като проектът ще маркира всички теми, които не са проучени досега у нас в дълбочина, ин-
формацията в него може да се превърне и в отправна изследователска точка за дипломанти, докто-
ранти и млади изследователи в търсене на техни бъдещи научни изяви.

В перспектива подобен проект може да послужи като база за изследването на книжовната кул-
тура в предходните и последвалите исторически периоди, което определя високата му степен на 
последваща реализация. 
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Abstract: Course „Educational concepts for socialization of cultural heritage“ was launched in 2010/2011 at 
the State University of Library Studies and Information Technologies. It aims to provide knowledge for a modern 
system of public education in Bulgaria and the role of cultural heritage in it. One of the main tasks of the course is 
to teach students the basic practical aspects of integration of cultural heritage. Explains the different  possibilities 
for their involvement in active public life by means of contemporary social and educational institutions (schools, 
universities, museums, archives, etc..), NGOs, internet, media programs, publishing, etc.

The article presents the performance of students in 2010/2011, and 2011/2012 laying under the authority of 
the teacher prepared a number of innovative and attractive educational projects to support teaching and learning 
of content in history education. 

Keywords: Education, Cultural Heritage, History, Educational Projects. 

Въведение
Учебната дисциплина „Образователни концепции за социализация на културно-историческото 

наследство“ стартира през учебната 2010/2011 г. в Университета по библиотекознание и информа-
ционни технологии. Тя има за цел да даде знания за съвременната система на гражданското образо-
вание в България и ролята на културно-историческото наследство в нея. Една от основните задачи 
на курса е да обучи студентите по основните практически направления за интеграция на паметни-
ците на културата и историята, като се изучават различни възможности за включването им в ак-
тивния обществен живот чрез средствата на съвременните социални и образователни институ-
ции (училища, университети, музеи, архиви и др.), неправителствени организации, интернет, ме-
дийни програми, издателска дейност и пр. 

Изложение
 Съдържанието на учебната дисциплина е структурирано в два модула (табл. 1). Първият мо-

дул „Гражданско образование и културно наследство“ включва пет теми, които запознават студен-
тите с целите и задачите на гражданското образование, което по своята същност е интердисци-
плинарна предметна област. Основните задачи са натрупването на знания, създаването на ценнос-
ти и усвояването на модели за поведение, свързани от една страна с упражняването на граждански-
те права и отговорности в обществото, и от друга страна с личностното осъществяване и реали-
зация в живота.[1] 

Тъй като културното наследство представлява съвкупност от натрупаните във времето кул-
турни ценности, които са носители на историческа памет и национална идентичност, [2] то има 
особена роля за постигане целите и задачите на гражданското образование. Реконструирането на 
картината на миналото, основано на паметниците на културното и историческо наследство и 
придобиването на опит за тяхното тълкуване, е особено значимо във връзка с разбирането на при-
емствеността, проникването на влияние между различните култури и цивилизации и едновремен-
но с това на оригиналния собствен цивилизационен процес. Ето защо специалистите по културно 
наследство биха могли да подпомогнат процеса на обучение по учебните предмети от   Културно-
образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ [3] за достигане на качествено 
усвояване на знания и умения в процеса на обучение.

  Мащабността и многообразието на гражданското образование предполагат съгласуване на 
усилията на всички фактори, имащи отношение към проблема. Училището в този случай е водещата 
институция. От друга страна затварянето на гражданското образование само в рамките на учеб-
но-възпитателния процес ще ограничи възможностите за социални контакти и ще увеличи дистан-
цията между обучението и социалната практика. Затова от особено значение за достигане на край-
ните резултати е успешното съгласуване на дейността на учители, възпитатели, педагогически съ-
ветници и педагози не само в рамките на училището, но и с многобройните държавни органи и граж-
дански сдружения на територията на селището, областта и страната. Препоръчително е поддър-
жането на тесни контакти с: държавните органи на местно самоуправление и администрация. (Об-
ластен съвет, Общински съвет, Кметство, Инспекторат по образованието към МОМН); с читали-
ща и национални и регионални музеи; с обществени организации и граждански сдружения (туристи-
чески и спортни дружества и клубове, културни организации, екологични организации, синдикати, 
сдружения на професионален признак); с ученически и младежки организации и др. 

 Вторият модул „Социализация на културно-историческото наследство чрез образованието“ 
дава възможност на студентите да се запознаят с практическите възможности за реализиране на 
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поставените в теорията задачи и цели на гражданското образование. За целта се разглеждат под-
робно учебните планове по Роден край, Човекът и обществото и История и цивилизация, като се 
извършва анализ до колко обектите на културното наследство присъстват, или биха могли да при-
състват в учебното съдържание по съответните предмети. Тъй като дисциплината се изучава в 
края на трети курс, студентите вече имат придобити знания за системата на културното наслед-
ство, за състоянието на  обектите, за мисията и целите на културните институции и пр.  За това 
по време на лекционния курс и в семинарните занятия се обсъждат конкретни идеи и предложения за 
интегриране на наследството в учебното съдържание.  

 В края на лекционния курс се изучават основните принципи и изисквания за съставяне на обра-
зователни проекти, които да бъдат реализирани под формата на Свободно избираем предмет (СИП) 
или за създаване на учебни помагала и други помощни продукти. В края на учебната година студенти-
те трябва да представят в писмен вид своя идея за образователен проект. 

Табл. 1.  Съдържание на учебната програма.

№ Заглавие на темата

Модул 1 : Гражданско образование и културно-историческо наследство

1
Гражданско образование. Същност, структура, основни характеристики. Институции на 
гражданското образование. Значение на образованието за развитието на личността и обще-
ството. Формално и неформално образование. 

2
Образователна система в България. Културното наследство  в държавните образователни 
изисквания за учебно съдържание. Значение на културно-историческото наследство за спазва-
не на изискванията за междупредметни връзки.

3
Водещи практики и съвременни образователни модели. Културно-историческото наслед-
ство в образователните системи на други страни.

4
Електронно образование и културно-историческото наследство – същност, значение, перс-
пективи. Интеграция на мултимедийни продукти в съвременната образователна система и 
културно-историческите ценности. 

5
Съвременни тенденции и подходи в методиката на преподаване чрез културно-историческо-
то наследство.

Модул 2 : Социализация на културно-историческото наследство чрез образованието.

1 Социализация на културно-историческото наследство – същност, методи, институции.

2
Социализацията на културно-историческото наследство в средното и във висшето образо-
вание – базов фактор за устойчиво социално и икономическо развитие на обществото и дър-
жавата.  

3

Социализация на културно-историческите ценности чрез институтите на културно-ис-
торическото наследство. Утвърдени модели на образователни и обучителни програми в му-
зеи, библиотеки, читалища и пр. Образователни инициативи (конкурси, чествания, семинари 
и пр.) 

4

Инициативи на неправителствените организации, насочени към опознаване, съхраняване и 
популяризиране на културно-историческото наследство. Същност, значение и мисия на не-
правителствените организации. Очаквани и постигнати резултати. Възможности и перс-
пективи за развитие на дейността. 

5
Издателска дейност в областта на културно-историческото наследство. Целеви групи, во-
дещи издателства. Традиционни и иновативни образователни продукти. 

6
Медии и историческа памет. Медиите като фактор за социализация на културно-истори-
ческото наследство при процеса на глобализация в съвременното информационно общество.  
Научно-образователни телевизионни програми, предавания, периодични издания, статии.  

7

Изкуството – проводник на познанието за културно-историческото наследство. Худо-
жествените произведения (литература, изобразително изкуство, кино, театър, музика и 
пр.) като носители на информация и като средство за съхранение и предаване на традицията 
и на познанието за миналото. 



364

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

8
Европейски програми за реализация на образователни проекти, свързани с културно-истори-
ческото наследство. Проекти на Министерство на образованието, младежта и науката – оч-
аквани и постигнати резултати.

9
Координация и комуникация между държавните и частните културно-образователни ин-
ституции – Проблеми и перспективи за развитие при популяризирането на културно-исто-
рическото наследство. 

Едно от изискванията за подготовка на курсовите проекти е наличието на съответствие с Дър-
жавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание и с утвърдените учебни планове по 
Роден край, по Човекът и обществото и по История и цивилизация за съответния клас. Съвременни-
те принципи и подходи в обучението по история изискват обединяването на класически и иноваци-
онни методи при систематизирането и представянето на учебното съдържание. Модерният под-
ход в преподаването задължително трябва да изгражда визуална култура за обектите, останали от 
миналото и олицетворяващи нагледно духа и достиженията на изучаваната епоха. Чрез изграждане 
на ярки зрителни представи  при разглеждане на паметниците на световното и националното кул-
турно-историческо наследство, процесът на обучение би постигнал трайно усвояване на учебно-
то съдържание. Така се развива аналитичното,  логическото и асоциативно мислене, което от своя 
страна спомага за  по-доброто разбиране и проследяване на историческите процеси.  

От друга страна, обучението по история развива нагласа за активно гражданско участие в соци-
алния и обществен живот, формира ценностна система,  национално и личностно самочувствие. В 
съвременните условия на европейска интеграция историческите познания за културните достиже-
ния на българската държава през вековете не бива да бъдат разглеждани повърхностно. Ето защо в 
обучението по история трябва да се предвиди възможност за подробно запознаване с паметниците 
на културата с национално и световно значение. 

Предложения за образователни проекти
1. „Пътуване през българската история“. Анимационен сериал.
Автор: Моника Пенчева, Ф. № 265-кр
Резюме: Работата по проекта включва заснемането на анимационен сериал, като всеки епизод 

ще е обвързан с конкретен урок по История и цивилизация, съобразен с учебника за V клас. Сюжетът 
предвижда главен герой, който пътува във времето и участва във важни исторически събития. 

Обосновка на проекта: Българската история започва да се изучава в ранна детска възраст, зато-
ва е необходимо да се събуди интересът на децата чрез атрактивни и достъпни продукти, които да 
поднасят учебното съдържание по увлекателен начин.  Също така е необходимо да се създадат бъл-
гарски детски научно-популярни филми. 

Целева група: Ученици от V клас
Партньори: Българска национална телевизия
Епизоди: „Среща в пещерите“; „Жрецът цар“; „Приключения по пътищата на Античността“; 

„На кон или под вода“; „Съединението прави силата“; „Владетелят“; „Короната и расото“; „Импера-
торът и царят“; „Мрачните векове за българите“; „Вярата“; „Битка за вярата“; „Храмът“; „Мана-
стири и светци“.

2. „Да създадем музеен кът в училище“
Автор: Елеонора Димитрова, Ф.№ 34-ирз
Резюме: Всяко дете е един индивидуален свят, пълен с тайни и очарование. Проектът има за цел 

да събуди детското любопитство у учениците, желанието да се изявят, да участват активно в 
изпълнение на поставените им задачи. Цели се непрекъснато прилагане на нови интерактивни и не-
традиционни подходи, които повишават ефективността на учебния процес. Основна цел на проек-
та е възстановяване, съхраняване и популяризиране на културното наследство и формиране на спе-
цифични умения и ценности у младото поколение. За всеки раздел от учебника по История и циви-
лизация се поставят определени задачи, които учениците трябва да изпълнят. Събраните матери-
али ще бъдат изложени в специално обособено помещение, където и ще се провеждат уроците по ис-
тория и допълните занимания.

Целева група: Ученици от VI клас
Партньори: Национален исторически музей, Медия.
Дейности: Проучване на традиционни занаяти от родния край; Изработване на корица на „Риб-
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ния буквар“, Създаване на дневник с рисунки и апликации с видни възрожденски личности; Издирва-
не на снимки и предмети от бита от началото на ХХ век; Създаване на колекция от банкноти и мо-
нети, използвани в миналото; 

В края на учебната година се организира експозиция, на която ще бъдат поканени ученици, роди-
тели, учители и медии. 

3. „Опознай България и разбери кой си“. Тур-операторска фирма.
Автор: Диана Петрова, Ф.№ 35-ирз
Резюме: Целта на проекта е да се създаде туристическа фирма „Роден край“, която да предлага 

екскурзии и други туристически услуги за опознаване на националните културно-исторически за-
бележителности. Настоящото начинание е свързано със създаване и реализация на туроператорска 
фирма, която да удовлетворява и развива образователните нужди. Тъй като отчитаме някои от 
трудностите в усвояването на учебното съдържание по история, ние предлагаме образователни 
екскурзии, съобразени с уроците по история, за да предоставим възможност на децата да се докос-
нат до миналото и да обогатят познанията си за национално културно наследство. Предлагаме про-
фесионална екскурзоводска дейност, съобразена с възрастта и потребностите на учениците.  

Целева група: Ученици от среден и гимназиален курс на обучение
Партньори: Министерство на образованието, науката и младежта
Дейности: Периодични посещения на обекти на културното и историческо наследство по пред-

варителна заявка от училищното ръководство. Обектите принадлежат към различните историче-
ски епохи: Праистория, Античност, Средновековие, Възраждане, Ново и най-ново време.

Резултати: В края на учебната година фирмата организира изложба с конкурс за най-добри фото-
графии на културно-исторически паметници, заснети от учениците. 

4. „Запознай се с българската история“. Театрална постановка.
Автор: Диана Караджова, Ф. № 29-ирз
Резюме: Същността на проекта е да запознае младото поколение с българската култура и циви-

лизация. Предвидено е провеждане на класни занимания под формата на СИП, в които учениците ще 
подготвят сценарий за театрална постановка, която да представи важно за България историческо 
събитие. След съставянето на сценария се разпределят ролите и ежеседмично се провеждат репети-
ции. Част от учениците ще изработят декорите.  В края на учебната година театралната поста-
новка се представя пред публика – учители, ученици и родители. 

Целева група: Ученици от VI клас
Очаквани резултати: Развиване на творчески умения, съобразени с българския дух и обичаи; Полу-

чаване на повече знания за националното културно и историческо наследство; Повишаване мотива-
цията на учениците за участие в учебния процес.

5. „Аз съм българче“. Образователни игри.
Автор: Хриси Цинцарска, Ф.№ 150-кз
Резюме: Проектът има за цел да реализира атрактивни дейности под формата на СИП, в които 

учениците ще се запознаят с нагледни и предметни материали – вещи, фотографии, песни, мулти-
медийни продукти. Четири пъти годишно се предвижда организирането на състезателни игри, в ко-
ито учениците да покажат своите знания. Игрите са съобразени с учебното съдържание и се провеж-
дат под ръководството на учител/аниматор, който е в ролята на Хитър Петър.

Целева група: Ученици от V клас
Очаквани резултати: Формиране на отношение към българската история; повишаване на  знани-

ята по История и цивилизация; емоционална ангажираност към учебния процес.
6. Зелено училище „Старите столици на България“
Автор: Райна Ламбрева-Петкова, Ф.№ 152-кз
Резюме: Целта на проекта е да затвърди познанията, уменията и разбиранията, свързани с обу-

чението по История и цивилизация в V клас. Зеленото училище ще се проведе в периода 27-30 май, ко-
ето ще бъде прекрасен финал на усилията през учебната година. Децата ще видят с очите си и ще 
вдъхнат от атмосферата на отминалите векове, ще усетят величието на Първо и Второ Българско 
царство. В рамките на 5 дни ще бъдат посетени: Историко-археологически комплекс „Мадара“, рим-
ската вила в с. Мадара, Шуменската крепост, Шуменския регионален исторически музей, Национал-
ния историко-археологически резерват „Плиска“, Националния историко-археологически резерват с 
музей „Велики Преслав“, Историко – археологически резерват „Сборяново“. 
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Целева група: Ученици от V клас, гр. София
Очаквани резултати: Затвърждаване и обогатяване на изучаваното учебно съдържание с преки 

лични впечатления; формиране на отношение към недвижимото и движимо национално културно 
наследство; внасяне на допълнителна яснота за приемствеността между време и хора. 

7. Проект УСМИВКА \Училищна социална мрежа за извънкласна и вътрешнокласна активност/
Автор: Еньо Стоянов, Ф.№ 164-кз
Резюме: Основна цел на проекта е създаването на социална мрежа (по подобие на Фейсбук), осигу-

ряваща комуникацията между училищата и учениците, в която под формата на игри и конкурси с 
награди са представени материали, свързани с обучението по История и цивилизация и други учебни 
предмети, свързани с културното наследство. Социалните мрежи са един от най-модерните и най-
заинтригуващите за подрастващите методи за комуникация, а в случая и за обучение. Чрез тях де-
цата се забавляват, докато учат. Когато е включена подходящо в цялостния учебно- възпитателен 
процес, училищната социална мрежа изпълнява важна роля за формиране на личността в познавател-
на, емоционална и поведенческата сфери. 

Целева група: Ученици от среден и гимназиален курс на обучение
Очаквани резултати: Повишаване на знанията чрез забавление, ангажиране на вниманието към 

учебния процес и в извънучебно време, споделяне на придобитите знания с другите участници. 
Заключение.
Представените анотирани предложения за образователни проекти са само една малка част от 

идеите, които се разработват по време на лекционния курс и семинарните занятия. Бяха изказани 
предложения за въвеждането на разнообразни програми за СИП по Културно наследство, създаване 
на учебни помагала под формата на комикси, книжки и пр, внедряването на иновативни електронни 
продукти (образователни компютърни игри, информационни база данни, он-лайн конкурси и пр.). Ре-
ализирането на подобен тип инициативи би било правилно, ако специалистите по културно исто-
рическо наследство обединят усилията с педагози, учители и други специалисти за създаване на ка-
чествени иновативни образователни продукти и дейности.
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РОЛЯ И МЯСТО НА ПОНЯТИЯТА В СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО ИСТОРИЯ

ROLE AND PLACE OF THE NOTIOS IN HISTORY SEMINARS
Assist. Prof. Nikolay G. Nikolov 
SHUMEN UNIVERSITY KONSTANTIN PRESLAVSKI COLLEGE – DOBRICH

Abstract: The work views the place and the role of the history notions, on the basis of the pedagogical experi-
ence there are formed conclusions for effective work during the History seminars

Keywords: history notions, history education
Докладът е финансиран от проект  № РД – 05 – 236/14.03.2012 г.

Съвременното човешко общество е продукт на дейността на множество поколения, които 
препредават уменията и знанията си за природата и самите тях чрез материалната и духовна кул-
тура с помощта на думите. В науката те се наричат понятия. Някои от тях остават универсални, 
докато други се променят. Динамиката на промяната е съпътствала винаги човека, а заедно с това и 
научното познание, върху което оказва влияние всяка обществена трансформация.
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В обучението по история при разглеждането на историческите процеси конкретизацията на 
всяко обществено явление поставя изисквания към своето „минало“, което е предпоставка за негова-
та повторяемост при нови, по различни обективни исторически условия. Разглеждането и усвоява-
нето на понятията по история изисква прилагането на принципа на историцизма в преподавател-
ската дейност в частност в провеждането на семинарните занятия по история в педагогическите 
специалности на колежа. Историцизмът означава такъв подход към явленията, който ги разглежда 
като продукт на определено историческо развитие, от гледна точка на това, как са възникнали, как 
са се развивали и дошли до съвременното състояние.

Когато говорим за формиране на понятия в обучението по история не става дума за сложна на-
учна терминология на историческото познание, а за система от понятия, която да отразява исто-
рическия процес и неговите закономерности. Чрез усвояването на система от понятия трябва да се 
постигнат целите на историческото образование: да се стимулира интересът на учениците към ис-
торията, да се осигури определена историческа култура, да се формира ценностно отношение към 
миналото на българите, да се изградят умения за социална комуникация и ангажираност.

Проблемът за понятията в обучението се проучва и разисква с различна интензивност е с раз-
лични резултати.

Съществуват различни гледища по въпроса за критериите за подбор, класификация, равнища на 
овладяване на учебния материал и критериите за формиране на понятия у студентите. Един от мо-
делите за изграждане на система от понятия в обучението по история, който успешно прилагам е на 
прф. Ж. Стоянов. Той се базира на понятийни кръгове:

Общи понятия, които действат като категории – цивилизации, общество, култура.
Общонаучни понятия – резултат от интеграцията на отделни дисциплини – система, струк-

тура, елемент, хипотеза.
Понятия за описание образа на дадена епоха – еснаф, Възраждане, еничарин, османско господство.
Понятия в сферата на етиката – морал, патриотизъм, национализъм.
Понятия, свързани с теорията на историческото познание – с хронологията, с историческото 

време, с историческото съзнание, с историческата памет, с историческото мислене.
Доказано е, че историческите факти, на основата на които се изграждат понятията се различа-

ват по обем, сложност и значимост. Формирането на представата за тях става по пътя на асоци-
ативната връзка с наличните представи за съвременните събития и явления. А те в науката исто-
рия не са с еднозначен знак. В тази посока се оформят два начина за използване на фактите: във вид 
на конкретна обстоятелствена картина, като констативно обобщение или като система от съ-
държателни обобщения.

Формирането на историческите понятия става в неразривна връзка с историческите предста-
ви. За формирането на историческите понятия са нужни конкретни образни представи и знания за 
съответни факти. При усвояване на понятията, съотношението между представения и мислов-
ния образ непрекъснато се изменя. При формиране на конкретни предметни понятия /ятаган, зна-
ме и др./ нагледният образ, върху чиято основа се формира предметното понятие има превес над ми-
словния. Постепенно  неговата роля намалява и се превръща в опора при формиране на понятието. 
При последната степен от усвояване на понятието, образното конкретизира отделните призна-
ци на понятието.

Чрез различни методи за диагностика – наблюдение, анкетиране, асоциативни тестове, интер-
вю и други може да се установи равнището на разпознаване, възпроизвеждане на понятията и осмис-
ляне на тяхното съдържание от студентите. Студентите се ориентират добре при системати-
зирането на знанията за отделни понятия.

Усвоявайки определен обем факти и понятия, студентите придобиват умения за извеждане на 
рационални заключения и за аргументиране на собственото мнение. За да се осмислят исторически-
те процеси в българските земи, мястото на социалните групи в обществения живот, ролята на об-
ществените организации, идеите, от които се е ръководило българското общество, бита на бълга-
рите и държавното управление, понятийната система следва да се насочи в следните направления:

Понятия, свързани с хронологичния порядък в обучението по история, с историческото време, с 
историческото съзнание, с историческата памет, с историческото мислене, т.е. понятия отнасящи 
се до историята на познанието. Разкриването на факти, събития и явления от миналото, сложните 
взаимовръзки и взаимоотношения между тях е основна задача в историческото познание.
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Понятия, отнасящи се до общественото развитие – социални групи, как са организирани, какво 
е тяхното място в обществения живот, обществени организации.

Понятия, свързани с държавното управление – държава, монархия, империя, санджак, реформи и др.
Понятия, свързани със стопанския живот – земеделие, скотовъдство, занаятчийство, еснаф, 

чифлици,фабрика и др.
Понятия, свързани с културата и духовното развитие на българското общество – образование, 

религия и др.
Понятия, свързани с народността и нацията, като например народност, нация, асимилация, па-

триотизъм и др.
Понятия от сферата етиката и естетиката – национално съзнание, национална гордост и др. 
Въпросът за формирането на понятията в обучението по история има две основни страни. Пър-

вата страна засяга номенклатурата от понятия, тяхната систематизация и съдържание. Втората 
страна има чисто дидактически характер. Тя засяга начина и средствата за формирането на поня-
тията и използването им от студентите в семинарите по история на България.

Усвояването на историческите понятия в система е необходимо за развитието на принципни-
те връзки и закономерности на историческия процес и се свежда до тяхната систематизация и съ-
държание. Овладяването на системата от основни исторически понятия е базата, посредством ко-
ято студентите мога да достигнат до разбирането на историята като наука и нейните измерения 
и приложение в съвременността.

Формирането на понятия в обучението по история предполага разкриването на тяхната взаи-
мовръзка и взаимообусловеност. Понятията са овладени тогава, когато станат част от речника на 
студента, използват се за сравнения и анализ, за да се разграничат близки по смисъл понятия /народ-
ност – нация, Ренесанс – Възраждане/.

Изграждащата се в учебния процес система от исторически понятия трябва да включва факти, 
които спомагат за разбиране на основните закономерности на общественото развитие. При анали-
зът на историческите факти в обучението по история, отношението на студентите би било по-
върхностно и неопределено, ако не се употребява адекватна терминология. Без разнообразен и богат 
понятиен апарат е невъзможно студентите да се научат да мислят и да се изразяват исторически.

Понятията, използвани в различните писмени исторически извори са първоначалната форма и 
средство за познаване на миналото. В процеса на познанието съдържанието и признаците им се оце-
няват по различен начин. В последно време най-удачен метод при усвояване на историческите зна-
ния и в частност на историческите понятия, е това да става под формата на „стъпки“. Така, съо-
бразявайки се с обективните и субективните условия, съпътстващи  учебния процес, преподавате-
лят  максимално и постепенно изгражда в студента историческо съзнание.

Първа стъпка е приложението на метода на разказване, като при студентите обикновено се при-
лага обяснителния разказ. Тежестта при него е върху логиката и последователността, с цел предиз-
викване на разсъждения в студентите. Често се използва и беседата, даваща възможност, освен за 
разсъждения, за анализ и изводи.

Втората стъпка е свързана с възприемане същността на историческия факт и причинно-след-
ствената му интерпретация, при което се прави разграничение между причина и повод, основен и 
подпомагащ факт. Тук вече студентът борави с понятиен апарат от по-висок ред. От него вече се 
изисква да достигне до убеждението за значимостта на историческия факт и свързването му с об-
що историческото развитие в перспектива.

Следващата стъпка е свързана с анализ на изучаваните исторически факти, каращи студента да 
усети ценностите на многовековното наследство на човешката цивилизация.

Най-важната част от работата с историческите понятия е разкриване на същността им. Не-
зависимо от методите на обучение, които се прилагат, в крайна сметка в студентите трябва да се 
изграждат умения за самостоятелна работа – необходими са критерии.

В обучението по история системата от понятията е в основата на знанията, които се усвоя-
ват от студентите. Принципът за системност обуславя необходимостта учебния процес да бъде 
съобразен с такава логическа структура, която да осигури запознаването на студентите с истори-
ческия процес в неговата конкретно-хронологична форма на протичане.

Изграждането на системност в овладяването на понятията в обучението по история зависи в 
най-голяма степен от качеството на учебните програми, от учебната литература, която изпълня-
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ва много важна роля в обрисовката на многообразните факти и явления, от професионалното ниво 
на преподавателя, който е в състояние да разкрие не само богатството на учебното съдържание, но 
и да открои съществуващите различия между понятията, да обоснове тяхната диференцираност 
и специфика. Това има особено голямо значение в процеса на обучение в университета и колежа, кога-
то се „надграждат“ по своеобразен начин по-сложни характеристики и обобщения на историческия 
процес, когато студентите започват да формират у себе си собствени мнения и становища за изу-
чаваните събития и процеси.

Усвояването и овладяването на понятията от позицията на системността предполага да бъдат 
разкрити в учебния процес, преди всичко, обективните връзки между разглежданите явления, които на-
мират израз в определена понятийна мрежа. Последователното разглеждане на онези общоисторически 
понятия, които имат водещо място в различните интерпретации на учебния процес, е възлов момент 
за достигане на определени учебни резултати. От друга страна, постепенното разширяване и задълбо-
чаване на съдържанието на отделните понятия открива възможности за една или друга съпоставка в 
исторически план, за обогатяване на общата и специална историческа култура на студентите. В то-
зи смисъл понятията имат свой принос за повишаване на интелектуалното равнище на студентите.

Системността в учебно-възпитателния процес по история, изразена в конкретиката на поня-
тийния апарат, изисква много доброто познаване на онези подагого-психологически условия, при кои-
то най-пълно и ефективно се осъществява взаимната връзка и взаимо-обусловеността между различ-
ните понятийни структури. Следва да се подчертае, че наред с общо-историческите понятия в лите-
ратурата намират присъствие и друг тип понятия. Това са частно-историческите и социологически-
те понятия, които не се подават на бързо и лесно овладяване. Добрият преподавател по история мно-
го добре знае, че терминологичната неяснота се явява една от най-значимите бариери в овладяването 
на историческото познание и задържа в много голяма степен активността на студентите. Оттук 
се появяват и други трудности, свързани с формирането на интерес към историята и историческата 
наука, към живота на отминалите цивилизации. Именно за това използването на сложна и не на място 
категориална мрежа в преподаването влияе пряко на резултатите и на цялостната подготовка. Този 
проблем пряко рефлектира в дидактическия принцип за достъпност в поднасянето на знанията. От-
делните факти и закономерности стават по-ясни и разбираеми за студентите, когато използваните 
понятия са добре познати или се изясняват на основа на получени вече знания, което на практика води 
към реализация на друг дидактически принцип – този за приемствеността.

Системността, изграждана чрез понятийния апарат в историческото образование, има и други 
реални измерения, част от които могат да бъдат доловени от преподавателя, чрез стила на исто-
рическите описания и стойността на историческия анализ в неговата цялост. Този въпрос опира до 
условията, при които се осъществяват познавателните нагласи за овладяване на една  или друга ис-
торическа информация. Затова  създаването на рационална система от понятия, която да развива 
познавателните способности  на студентите, е условие за реалистично оценяване на абстрактно-
логическото им  мислене без да бъде принизявано или надценявано.

На базата на натрупания преподавателски опит смятам, че могат да се използват следните ал-
горитми при работа на студентите с историческите понятия:

 y да усвояват историческите понятия с цел навлизане в същността на историческото познание;
 y да мислят поливариантно;
 y да съпоставят и сравняват понятията;
 y да локализират историческия факт във времето и пространството;
 y да формират умения и навици за анализиране, обобщаване и оценяване на историческите фа-

кти и събития със съответстващ понятиен апарат.
Тези алгоритми могат да бъдат постигнати с прилагането на различни методи в обучението. 

Вмъкването на множество исторически извори приближава семинара по история към науката исто-
рия, използвайки основни елементи от нейната методика.
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Abstract. The paper discusses some current issues in the foreign language teaching practicum course with 
undergraduate student teachers at the Faculty of Primary and Pre-school Education, Sofia University „St. Kliment 
Ohridski“. Attitudes, perceptions and experiences survey has been conducted with student teachers, mentor 
teachers, and faculty staff to allow for accurate sistematization of the problems faced during foreign language 
teaching practicum period.
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Педагогическата практика е основен компонент на обучението на всеки студент. В българските 
университети тя обикновено протича в три етапа: хоспитиране, текуща педагогическа практика и 
преддипломна педагогическа практика. Обект на изследване на тази статия е текущата педагогиче-
ска практика по чужд език на студенти от специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ 
в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Текущата педагогическа практика е от съществено значение за професионално-личностното 
развитие на всеки студент. Тъй като е с практико-приложен характер, тя предоставя възможност 
на студентите за включване в реалната професионална дейност в училище и цели формиране на на-
чален опит за осъществяване на учебно-методическа работа. По време на текущата практика сту-
дентите за първи път имат директен контакт с ученици, базови учители, административен пер-
сонал; получават реална представа за учебно-преподавателската работа в училище; прилагат и обо-
гатяват своите знания, умения и компетенции в конкретни уроци и педагогически ситуации; имат 
възможност да направят адекватна самооценка на професионално-педагогическата си подготовка. 
За разлика от хоспитирането, текущата педагогическа практика изисква от студентите много по-
активно участие, тъй като те са не само наблюдатели и анализатори, но и преки участници в учеб-
но-възпитателния процес.

Спецификата на уроците по чужд език в начален етап на основната образователна степен изис-
ква от студентите много добра мобилизация и подготовка по време на текущата практика. Тук от 
особена важност е взаимодействието студент –  базов учител – методик. Добрата комуникация и 
успешно сътрудничество между трите субекта на педагогическото взаимодействие е предпостав-
ка за осъществяване на целите на педагогическата практика, както и за позитивни ефективни реак-
ции на всяка от страните. В хода на работния процес, обаче, често възникват проблеми от различно 
естество, които препятстват реализацията на практиката по чужд език и водят до намаляване на 
качеството на обучението като цяло.

За да установим кои са типичните трудности и проблеми, които участниците в практическо-
то обучение по чужд език най-често срещат, през летния семестър на учебната 2011/ 2012 г. бе про-
ведено качествено изследване с провеждане на фокусирани (полуструктурирани) интервюта. С из-
бора на изследователски метод – полуструктурирани интервюта с нестандартизирани въпроси, 
целим предразполагане и установяване на позитивни взаимоотношения с анкетираните лица, а от-
там и детайлно вникване в същността и спецификата на изследвания проблем. Анкетирани бяха 
следните групи лица:

 y университетски преподаватели (методици) от Факултета по начална и предучилищна педа-
гогика, СУ „Св. Кл. Охридски“ – 2 преподаватели;

 y базови учители по чужд език в начален етап на основната образователна степен от четири ба-
зови училища в гр. София – 5 учители;

 y студенти-практиканти от специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, СУ „Св. 
Кл. Охридски“, трети курс на обучение – 14 студенти.
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Във фокуса на проведените интервюта попадат въпроси, свързани с основните трудности и 
проблеми, които университетските преподаватели и базовите учители срещат при ръководство-
то, организирането и провеждането на текущата практика по чужд език и въпроси, касаещи среща-
ните проблеми от страна на студентите.

При провеждане на интервютата с трите групи изследвани лица бяха маркирани разнообразни 
проблеми, които най-общо биха могли да се разделят в две основни групи: проблеми с администрати-
вен характер и проблеми със съдържателен характер, свързани с конкретни педагогически характе-
ристики на практиката по чужд език.

В отговор на зададените въпроси получихме следните отговори от интервюираните универси-
тетски преподаватели и базови учители:

 y Координацията между университета и съответните базови училища по отношение на време-
то на провеждане на практиката по чужд език не е на достатъчно добро ниво. Университет-
ските преподаватели споделят, че провеждането на практиката в зададения в разписа на сту-
дентите времеви интервал е трудно осъществима задача поради необходимостта от коорди-
нация между голям брой ангажирани лица. Синхронизирането на разписа на студентите с про-
грамите в базовите училища и с тази на базовите учители по чужд език (в това число на учи-
тели по английски, френски, немски, испански, руски и италиански езици) често се оказва невъз-
можно. В много от случаите базовите учители имат часове по различно време (работят в дру-
га смяна) и по този начин се получава сериозно разминаване, което демотивира студентите и 
пречи на нормалното протичане на практиката. 

 y Бюрократичните процедури при обработването на необходимата документация от страна 
на университета е основен проблем с административен характер. Базовите учители споде-
лят, че бавното придвижване и подписване на договорите и отчетите за извършената рабо-
та, а в резултат на това и забавянето на изплащането на хонорарите, е една от основните 
причини, поради които биха се отказали от сключване на договор в бъдеще.

 y Недостатъчният брой на базови учители по чужд език е друг проблем с административен ха-
рактер. Нежеланието на училищата за включване като базова институция се мотивира с ни-
ския размер на хонорарите на базовите учители. Освен това, липсата на кадри по чужд език е 
чест проблем и за самите училища.

 y Недостатъчно доброто владеене на съответния чужд език при някои от студентите е сери-
озна и в чести случаи непреодолима пречка. Липсата на базисни езикови знания и умения у ня-
кои от тях води до невъзможност за реализиране на уроци по чужд език. Недостатъчното до-
бро владеене на български език у чуждестранните студенти също е значителен проблем в кон-
текста на реализиране на ранно чуждоезиково обучение.

 y Ограничени познания по отношение на чуждоезиковата методиката и недобро владеене на 
частнодидактическа терминология у студентите. Недостатък на текущата практика по 
чужд език е, че тя се провежда паралелно с провеждането на лекционния курс. Така, от части, 
практиката изпреварва времево лекциите по методика на ранното чуждоезиково обучение.

 y Според анкетираните университетски преподаватели и базови учители много от студенти-университетски преподаватели и базови учители много от студенти-и много от студенти-
те изпитват затруднения да използват терминология, адекватна на възрастта и наличните 
знания на учениците и не умеят да адаптират речта си според тези фактори.

Мненията на студентите след проведените фокусирани интервюта относно отношението, 
нагласите и проблемите, които срещат по време на текущата педагогическа практика по чужд език 
могат да бъдат обобщени в следните пунктове: 

 y При голяма част от студентите липсва мотивация по отношение на бъдещата им професи-
онална реализация като учители. За някои студенти, изборът на специалност е случаен, а са-
мо малка част тях споделят, че искат да практикуват учителската професия след като за-
вършат. В унисон с получените отговори, резултатите от проведено изследване на академич-
ната мотивация на студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагоги-
ка“ [1] сочат, че студентите постъпват за обучение с висока академична мотивация, която, с 
преминаването в по-горен курс, постепенно спада. Ниската академична мотивация като част 
от по-широката мотивационна ориентация към собственото професионално развитие влияе 
негативно върху качеството и интензивността на когнитивната дейност по посока усъвър-
шенстване на методическите умения за преподаване на чужд език в началните класове.
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 y Студентите изпитват затруднения при прилгането на конструктивистки и интерактив-
ни методи на преподаване. От една страна, те посочват, че не могат да приложат придоби-
тите частнодидактически знания в конкретно учебно съдържание поради липса на достатъч-
но опит, а от друга, че у самите ученици липсват изградени навици за работа в интерактивен 
режим, което допълнително ги затруднява. 

 y Отдалечеността на базовите училища отнема много време за придвижване, което препят-
ства паралелния учебен процес по други дисциплини във факултета.

 y Осигуряването на учебници и учебни помагала, които се използват в базовите училища е друг 
значим проблем. Често съответните дидактически материали не могат да бъдат намерени във 
факултетската библиотека, а студентите не желаят да поемат финансирането им.

 y Липсата на добра материална база (хардуер и софтуер) и други учебно-помощни средства за 
изучаване на чужди езици в базовите училища допълнително затруднява студентите в прила-
гането на някои интерактивни методи на обучение.

 y Недостатъчна ангажираност и нереално оценяване от страна на базовите учители. Някои 
студентите споделят, че не получават достатъчно методическа помощ от базовите учите-
ли. От друга страна, според изразеното мнение, базовите учители често предлагат отлични 
оценки за изпитните уроци като не отбелязват пропуски и слабости.

 y Дисциплината на учениците, с която и учителите трудно се справят, оказва негативно вли-
яние върху студентите.

Практическата подготовка на студентите е изключително важен елемент от тяхното обуче-
ние с оглед на бъдещата им професионална дейност. Проведеното изследване на мненията на три-
те групи лица, ангажирани с текущата практика по чужд език, установи наличие на много проблеми. 
Университетските преподаватели, базовите учители и студентите се сблъскват със сериозни ор-
ганизационни и методически трудности, което препятства ползотворността на учебния процес. 
Обусловена е необходимост от търсене на начини за преодоляване на текущите проблеми и оптими-
зиране на практическата подготовка по чужд език в училище.
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ЛЕСНО Е ДА УЧИМ АНГЛИЙСКИ

IT IS EASY TO LEARN ENGLISH
Iveta Lazarova Topova
Ekzarh Antim I Secondary School, Plovdiv

Abstract.  The report concerns the integration of some program products, Internet, presentations, etc, in Eng-
lish lessons and application of interactive methods in teaching. The activities described in the report propose the 
students a lot of possibilities to demonstrate their language knowledge and skills and motivate them to learn the 
English language better. While learning English, the children obtain certain skills for work with a computer, using 
Internet and educational computer software. 

Keywords: English by multimedia, interactive methods, project-based learning, group work, learning skills, 
computer skills, motivation, ICT.
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Въвеждането на чуждоезиково обучение в началния етап на основното образование се основава на 
приоритетите, целите и стандартите, заложени в редица европейски и български референтни доку-
менти и е в съответствие със световните и европейски тенденции за повсеместно изучаване на по- и е в съответствие със световните и европейски тенденции за повсеместно изучаване на по-и е в съответствие със световните и европейски тенденции за повсеместно изучаване на по- е в съответствие със световните и европейски тенденции за повсеместно изучаване на по-
не един чужд език още от ранна детска възраст. Опирайки се на възможностите на информационни-
те технологии, мултимедийното обучение по английски език в часовете от СИП в начален етап ус-
пешно мотивира учениците за изучаване на чужд език; изгражда умения за учене и усвояване на раз-
лични стратегии за учене, за използване на различни информационни източници и в същото време 
създава творческа, емоционална учебна атмосфера.

Целта на този начин на обучение е да се създаде интерактивен режим за работа на учениците, 
при който формирането на езикови компетентности се допълва и надгражда с помощта на инфор-се допълва и надгражда с помощта на инфор-допълва и надгражда с помощта на инфор- и надгражда с помощта на инфор-инфор-
мационно-комуникационните технологии.

Часовете от СИП „Мултимедиен английски език“ протичат динамично, с честа смяна на дейност-, с честа смяна на дейност- с честа смяна на дейност-
ите, като знанията се поднасят под формата на игра. Децата усвояват нова лексика с помощта на раз-. Децата усвояват нова лексика с помощта на раз-Децата усвояват нова лексика с помощта на раз-
работени за целта презентации, електронни книги, различни образователни сайтове; решават онлайн 
тестове и упражнения, играят образователни игри за затвърждаване на усвоените знания.

Използват се различни технологични средства, което гарантира активното включване на учени-се различни технологични средства, което гарантира активното включване на учени-различни технологични средства, което гарантира активното включване на учени-лични технологични средства, което гарантира активното включване на учени- технологични средства, което гарантира активното включване на учени-, което гарантира активното включване на учени-гарантира активното включване на учени-
ците в учебната дейност, независимо от тяхното ниво на развитие на четирите водещи умения в 
езика – слушане, говорене, четене и писане:

 y Интернет ресурси – образователните сайтове създават условия за онлайн попълване на те-
стове и обратна връзка, за използване на обучителни игри и огромен обем от работни листо-
ве и други готови материали за работа. Това е и една възможност да се възползваме от богатия 
международен опит в преподаването на английския като втори /чужд/ език;

      
Фигура 1. Образователни сайтове

 y презентации – за въвеждане на нова лексика и граматика, за упражняване на придобити знания, 
диалози и лексикални структури;

    
Фигура 2. Презентации

 y компютърни образователни игри – ученето в процеса на играта е присъщо за децата от най-
ранна възраст. То помага на учениците да обединят нова информация с тази, която вече имат. 
Тези игри дават възможност дори на най-срамежливите или несигурни в знанията си ученици 
да вземат участие в часа и да се изявят;

 
Фигура 3. Образователни игри
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 y образователни филми – любими на всички деца са часовете, включващи образователни филми – 
за актуализация на знания или за въвеждане на нов материал. Учениците нагледно-образно 
възприемат езикови понятия и ключови структури;

 y звукови файлове – създават предпоставки за работа по произношението на учениците. Децата 
имат възможност многократно да чуят думата – като отделна лексикална единица и в състава 
на изречение, да запишат себе си, да прослушат записа и извършат, при необходимост, корекция 
на произношението си;

 y учебни помагала – съдържанието и интерактивните дискове пренасят обучението вкъщи, 
където децата изпълняват различни упражнения, използвайки информационните технологии 
като част от самостоятелното учене, а на родителите се дава възможност да станат 
активни наблюдатели на тази част от процеса на обучение; 

Разнообразието на използваните технологични средства създава предпоставки учениците да 
участват в широк кръг учебни дейности, които ги ангажират активно – редува се работата с ком-
пютър, работни листове, учебници и учебни помагала. 

Придобитите знания, умения и компетенции в процеса на Мултимедийното обучение по англий-
ски език в часовете от СИП, децата демонстрират в различни извънкласни дейности – състезания, 
викторини, празници и тържества:

Индивидуалните и отборни състезания предоставят възможност на учениците да покажат 
придобитите езикови компетентности и изградените умения за работа с компютър. Състезател-
ните задачи са разнообразни по вид и тематика: граматически, лексикални; и по начин на работа: чрез 
изписване с клавиатура, влачене с мишката, групиране на обекти и други.       

                              

 
Фигура 4. Състезания

Забавен начин за показване на знания са викторините. Те протичат много емоционално, с голямо 
желание за изява от страна на учениците. Изявите са насочени не само към демонстрация на придо-учениците. Изявите са насочени не само към демонстрация на придо-. Изявите са насочени не само към демонстрация на придо- са насочени не само към демонстрация на придо-
битите знания по езика, но се изисква и добра подготовка и познаване на историята, традициите 
и културата на англоезичните страни. Децата се изразяват на английски език в свободна форма без 
предварително зададена рамка и модел, съставят свободни конструкции като прилагат в нова ситу-
ация научено в часовете.         

  
Фигура 5. Викторини

В състезателните игри и викторините най-дейни са учениците от трети и четвърти клас, 
поради натрупаните вече знания и лексикална основа. По-малките не са само ентусиазирана публика, 
а също търсят възможност за изява, показвайки, че са достойни последователи на по-големите каки 
и батковци.
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Честването на празниците на англоезичните страни е извънкласна форма на работа, която обо-
гатява представите на децата за бита и традициите им. Дейностите по подготовката на празни-
ците активно ангажират учениците и техните семейства при изработка костюми и украса на клас-
ните стаи. Освен емоцията и вълнението при подготовката и участието в празника не липсва и об-
разователен ефект. Учениците не са пасивни получатели на знания. В създадената творческа атмос-
фера децата от първи до четвърти клас гледат презентации за празника, задават и отговарят на въ-от първи до четвърти клас гледат презентации за празника, задават и отговарят на въ-гледат презентации за празника, задават и отговарят на въ-
проси,  дискутират наученото, имат възможност да се  изявят, споделяйки получена извън училище 
и учебните часове информация за празника, като влизат в ролята на учители на своите връстници. 

                                         

 
Фигура 6. Halloween

Фестивалът на страните е друго предизвикателство за учениците. Инициативите в 
него надграждат предвиденото в учебната програма от СИП „Мултимедиен английски език“. 
Четвъртокласниците сами решават за коя държава искат да разкажат, търсят информация за 
избраната страна в интернет, енциклопедии, списания и книги – излизат извън рамките на учебното 
съдържание. Представят събрания материал под формата на табла и чрез изработени от тях 
презентации пред публика. Формират се умения за самостоятелно търсене и събиране на информация 
от различни информационни източници.                       

В „Сцена на професиите“ учениците от втори клас демонстрират своята представа за желана-„Сцена на професиите“ учениците от втори клас демонстрират своята представа за желана-Сцена на професиите“ учениците от втори клас демонстрират своята представа за желана-“ учениците от втори клас демонстрират своята представа за желана- учениците от втори клас демонстрират своята представа за желана-
та реализация в живота. Придобитите комуникативни умения по английски език децата използват, 
за да опишат избраната от тях професия, а под формата на игра с публиката търсят нейното на-
зоваване. Изявата е със силно изразен образователен ефект, поради необходимостта от усвояване на 
нова лексика както от участниците в представлението, така и от техните гости.

  
Фигура 7. Сцена на професиите 

Подготовката за изявите се осъществява в часовете от СИП, но реализацията им става възможна 
поради голямото желание и вдъхновение на  децата от  групите. Продукциите не само презентират 
и популяризират цялостната дейност на СИП „Мултимедиен английски език“ пред училищната и 
родителска общност, но привличат ентусиазирани участници извън обучаваните групи.

За своя ентусиазъм, старание и емоционално изпълнение учениците се поощряват с грамоти и на-
гради.                                                                             
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Фигура 8. Грамота

 

Фигура 9. Награди – дискове с коледни песни

Този начин на работа се радва на гореща подкрепа от страна на родителите – те виждат 
резултатите от мултимедийното обучение по английски език и извънкласните изяви в повишената 
активност от страна на деца, тяхната силна мотивация за работа и учебен труд, в желанието им 
да прилагат наученото на практика. Родителите не са просто публика, те са активни участници в 
провежданите извънкласни дейности – помагат при организацията, в изработването на костюмите 
и украсата на класните стаи за празненствата.    

Мултимедийното обучение по английски език създава по-голяма възможност за прилагане на ин-дава по-голяма възможност за прилагане на ин-ин-
терактивни методи на обучение. Груповата работа и проектно-ориентираното обучение успешно 
се комбинират с използването на информационни технологии. 

Работата по групи е метод, подходящ  за актуализация на опорни знания, необходими за часа, за 
проверка на степента на усвояване на нов материал, на разбирането на текст.  Задачите на групите 
могат да се поставя предварително – обикновено това е изработване на групов проект; или в самия 
час, без предварителна подготовка от страна на учениците, като имат състезателен характер. 

 
Фигура 10. Представяне на работа по групи от второкласници

Изработването на индивидуални и групови проекти е свързано с конкретна тема или раздел от 
учебното съдържание. Децата самостоятелно търсят допълнителна информация по зададената те-. Децата самостоятелно търсят допълнителна информация по зададената те-
ма и изработват табла или презентации, които представят пред своите съученици в специално 
предвидени за целта часове. Осъществяват се междупредметни връзки, езикът се използва целенасо- Осъществяват се междупредметни връзки, езикът се използва целенасо-се междупредметни връзки, езикът се използва целенасо-, езикът се използва целенасо-езикът се използва целенасо-насо-
чено и всички много се забавляват.
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Фигура 11. Индивидуални и групови проекти

Разнообразните технологични ресурси, използваните интерактивни методи и извънкласни фор-
ми на работа създават интерес и силна мотивация у учениците за изучаване на английски език. Те 
с удоволствие участват в многобройните продукции, работят ентусиазирано по индивидуални и 
групови проекти стават автори на презентации, използват компютри, интернет и образователен 
софтуер – на практика се осъществява едно изпреварващо неформално обучение по информационни 
технологии. 

Това е и причината работата в часовете от СИП „Мултимедиен английски език“ да участва с до-
клад за добра практика в Националния конкурс „Училището – желана територия на ученика“ 2011 го-
дина, където дейността на групите бе представена на националния кръг на състезанието, а също та-
ка и да бъде споделена с учители по английски език от пловдивски училища на открити уроци, орга-
низирани от РИО гр. Пловдив.

Динамичната смяна на дейности в урока, максималната ангажираност на учениците и изработ-
ването и представянето на различни продукции формират умения за събиране и обработка на ин-
формация, за междуличностно общуване, за оценка и самооценка  като по този начин се създават 
предпоставки за успешна реализация в желаната професия и в живота им в 21 век. Всичко това пре-
връща „Мултимедийния английски език“ в предпочитана свободно избираема подготовка за ученици-
те от начален етап в ОУ „Екзарх Антим I“. 

доц. д-р Красимир Манолов Стоянов
СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за езиково обучение

МРЕЖОВО ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНИ ЗНАНИЯ ЗА СИСТЕМНОСТ НА 
ЛЕКСИКАТА ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕНЦИ

USING ONLINE RESOURCES FOR ACQUISITION OF LEXICAL KNOWLEDGE
Krassimir Manolov Stoyanov
University of Sofia „St. Kliment Ohridski“, Department for Language Teaching and International Students

The paper looks at the Internet as a rich source of a variety of texts that can be used in teaching Bulgarian to 
foreigners. At the first stages of instruction the Internet can be regarded as a common civilizing theory – both for 
the foreign learner and the language teacher.

The methodology presented in the paper attempts at coming up with suitable dynamic solutions to lexical ac-to lexical ac- lexical ac-lexical ac- ac-ac-
quisition. It is implemented in two steps: classroom instruction and activities outside the classroom. The learners 
are given a detailed plan and a systematized typology of the word formation patterns of verbs and nouns in Bul-
garian and their collocational properties. They are also provided with procedures for decoding meaning as well as 
for „building“ lexis according to the learners’ choice.

During the second stage, students work on their own outside the classroom. The teacher refers the students 
to several texts on the Internet and they work carefully with them. Thus, the learners have the opportunity to ac-
complish creative tasks such as discovering lexical items with a familiar structure and working out the meanings 
of unfamiliar words.
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The paper makes use of comparative data, obtained by measuring the degree of involvement and effective-
ness in eight different groups of students who have been receiving language instruction according to a different 
time line.

I. В глобалната мрежа съществуват стотици уеб страници и портали, създадени за обмяна на 
информация, споделяне на музика, снимки, приятелски контакти, мултимедия, блог постове и други 
ангажиращи социалното внимание уеб ресурси.

Целта на настоящата статия е да представи възможностите, които дава този тип широко-
достъпно социално общуване за специфичните цели на чуждоезиковото обучение и по-специално – на 
обучението по български език на чужденци живеещи в България. При другия вариант, обучението на 
чужденци живеещи извън България, се прилагат някои от по-долу изложените методически процеду-
ри, но разликата в много отношения е съществена. Поради тази причина в това изложение ще се съ-
средоточим върху основни постановки при въвеждането на първоначални лексикални знания по бъл-
гарски език за чужденци, които постоянно или епизодично пребивават в България.

Като се опирам на собствените си и тези на колегите ми впечатления мога да обобщя, че чуж-
денците в България, като цяло, са активни и социално обвързани хора – търсят повече като количе-
ство и разнообразни като качество връзки в обществото. Динамиката на тези техни отношения яс-
но е изразена и в електронно опосредстваното общуване, за което безкрайни възможности дава ин-
тернет. Опитът ми посочва, че в моите преподавателски контакти още, ако не на първата, то на 
втората ни среща с курсистите имам вече разменени данни за интернет връзка между нас.

II. В обучението по български език на чужденци се преодоляват няколко етапа, за които е необ-
ходимо специално внимание. Както вече имах възможност да представя подробно в друго изследване 
процесът на овладяване на български език като нероден го причислява към група езици, отношение-
то към които е външно слабо мотивирано. Такова първоначално съзнание у обучаемия в голяма степен 
е определящо за неговите усилия в учебния процес, а от друга страна е твърде трудно за преодолява-
не и изисква постоянни целенасочени усилия от преподавателя.

В посочената „крива на отношенията“ се вписват възможностите на интернет, които дават 
голяма перспектива, още повече когато биват осъзнавани като обща цивилизационна територия – об-
ща и за преподавателя, и за обучаемия. Тази същностна постановка не само трябва ясно и добре да бъ-
де осъзнавана, но и достатъчно аргументирано да бъде представена на обучаемия (студент, ученик 
или бизнесмен изучаващ българския език като нероден).

III. Представянето на лексиката на изучавания нероден език е един от най-съществените проце-
си в чуждоезиковото обучение. Всъщност искам да подчертая, че става дума за процес – а не за етап 
или момент в обучението. Този процес се захваща още от началните етапи и постепенно се разгръ-
ща в система, която на по-високите нива на обучението трябва да разкрие същностните характе-
ристики на словообразувателните и функционални закономерности в лексикалната езикова карти-
на, в която българският език отразява и осмисля реалността (включително в нейните хронологиче-
ски размери като минало, съвремие и бъдеще).

IV. Развиваната от нас методологическа процедура предполага два етапа на осъществяване. Пър-
вият етап се осъществява чрез т.нар. стандартна методика в учебната стая. В разглеждания от нас 
случай този етап предвижда теоретично въвеждане на правила и начални знания за системността 
на лексиката по отношение на най-основните нейни изграждащи – съществителните имена и глаголи-
те. Когато говорим за формалните определящи на тези основни части на речта в този първи етап 
е необходимо да насочим вниманието на обучаемите като подчертаем, че те, обучаемите, основно 
трябва да следят дясната страна на думата. Тази дясна страна на отделната лексема е натоварена 
с функцията да носи информация за най-важните граматически категории, а именно вида на глаго-
ла, лице, число и време; при съществителните имена – рода и числото. Също на този първи етап е до-
бре да посочим на обучаемите функционалността на лявата страна на думата като съсредоточие на 
морфологични структури, които изграждат вариантните значения. По този първоначален указващ 
модел ние осъществяваме последователността и системността на въвеждащите стъпки към усво-
яване на лексиката, един синтезен процес измерван със следните определящи:

 y Разбиране на основното значение на лексемата;
 y Осмисляне на нейната „родственост“ – близки думи, синоними, антоними;
 y Правилна употреба в текст и конситуация (овладяване на стиловите нюанси);
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 y Осъзнаване от обучаемия на словообразувателните структури и модели на лексиката в изуча-
вания непознат език.

Конкретната работа на преподавателя за овладяване на посочените по-горе знания и умения 
включва изграждане на типология на представки и наставки, окончания за род и число, членни форми. 
При другата разглеждана от нас част на речта – глагола, нещата са още по-сложни, тъй като глаго-
лът има определящи функции в граматическия строй на българската реч. Тези негови значения с още 
по-голяма сила и трудност се явяват в обучението на курсисти с неславянски произход. Всичките 
посочени обстоятелства изискват още в самото начало на обучението да се акцентува върху видо-
вата двойка, да се изведат (където е възможно) маркиращи морфеми на вида и в тяхната употреба 
да се потърси системността, за да бъде определена като насочващ принцип.

Част от този процес при представянето на именната система е разкриването на известна, не-
закономерна, но показателна социална йерархичност в словообразуващите наставки за лице-деятел. 
Такива популярни в български език са наставките –ач/-яч, -ар/-яр, -ец, -тел. В конкретен условен план 
на обучаемите се посочват „ниски“ и „високи“ нива в смислоизграждането – в такъв условен план на-
ставката –тел означава лица с по-висок социален потенциал, отколкото –ач и –ар. Посочват се и ле-
ксикални групи, в които морфемите разкриват контрастни значения на сродни лексеми. Така напри-
мер група с обща сема в различните морфологични детерминации се представя като писач – писец – 
писател; носач – носител, пазач – пазител и др.

Работата на втория етап предполага самостоятелна практика на обучаемия, в същността си 
мрежово въвеждане чрез интернет, осъществявана с електронен текст по избор. Изборът в случая 
е „насочен“, тъй като преподавателят е задал предварително подбрани текстове от уеб страница 
в интернет, към която той насочва обучаемите да си изберат един по техни лични предпочитания. 
Обучаемите имат за първа задача (с ниска сложност) да открият в избрания текст думи с познати 
словообразувателни модели. Откритите думи се подреждат в два вида групи:

А. Група на вече позната, научена лексика, в която те трябва сами да разкрият формалната 
структура (напр. часовникар – часовник – часов – час).

Б. Група от непозната лексика, в която да се опитат сами да открият формалните структури и 
от тях да „съградят“ значението, т. е. сами да открият значението на непознатата дума.

Тук се получават много успешни резултати – дори и при грешки, които искрено забавляват обу-
чаемите и практически затвърждават знанията им. Например сладкар – човек, който е сладък, мил по 
характер (по модела със сема признак или белег другар, гадняр); змияр – човек, който гледа змии (по мо-
дела на коняр, овчар, козар); беглец – човек, който бяга сутрин за удоволствие и други подобни грешки, 
които дават много голямо предимство в процеса на обучение. На първо място в следващото прак-
тическо занимание в клас резултатите се обсъждат по вече изготвен списък от обучаемите, добавят 
се само пропуските и се уточняват значенията. Грешките се коригират с общ колективен комен-
тар, който е много активно поддържан от обучаемите. Така чрез сгрешеното съдържание на сладкар 
се открива възможност за въвеждане на новото непознато название сладур. Сгрешеното значение на 
беглец се съпоставя със значението на сродната дума бегач и нещата си идват на мястото. Срещат 
се групи, които много успешно семантизират нова лексика, следвайки посочените модели, но и като 
търсят определящи в контекста. Това е много ценно постижение в преподавателските усилия, тъй 
като в крайна сметка водеща идея на преподавателя по чужд език трябва да бъде да се мисли на ези-
ка, а не за езика. Тези занимания откриват на обучаемите по естествен път вариантността и асо-
циативността на българското езиково съзнание и стимулират техните усилия да навлязат в новия 
език.

По отношение на разкриване на формалната структура на глаголите се получават множество 
натрупвания на формални маркери, които в крайна сметка затвърждават у обучаемите навика да се 
мисли за вида на глагола като съществен функционален белег на българския език. В посочената прак-
тика на мрежово въвеждане се набелязват процедури, чието развитие усъвършенства процеса. Та-
ка например при изграждането на представата за системност преподавателят посочва „леснина“ за 
вида на глаголите – в български език глаголите със суфикс – ирам нямат форма за свършен вид, с други 
думи тези глаголи са „лесни“, защото имат само една форма, от което пък следва, че отпадат много 
процедури на съобразяване при употребата на глаголи от този тип в речта. В изпълнението на зада-
чата да открият такива глаголи в текстове от уеб страници, обучаемите не срещат затруднения – 
най-старателните откриват максималните 34 (за конкретен случай), но много са с по 32 и 30 глаго-
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ла от този формален строй. При осъществения анализ и коментар на практическо занятие в клас се 
оказва, че част от така откритите глаголи имат форма и за свършен вид. Тези глаголи се подреждат 
в отделна колона и се получават следните две групи:

I.  II.
финансирам  избирам с   избера
рекламирам разбирам  с разбера
претендирам  прибирам  с  прибера
толерирам  намирам   с  намеря
коментирам раздирам   с  раздера
гримирам   взирам се   с  взра се

Къде е принципът? Къде е системността? – обучаемите очакват отговор на тези свои въпроси 
и сами търсят правилен отговор като коментират характера на глаголите от двете „лесни“ гру-
пи. Така постепенно с помощта на преподавателя те стигат до същността на разликата, а именно, 
че глаголите в група II имат български корен, а глаголите в група I са образувани от чужда основа (ла-
тинска, гръцка, немска). Така се затвърждава правилото, че в българската реч глаголите завършващи 
на -ирам с българска основа се реализират с форми и за свършен и за несвършен вид. Чуждестранните 
курсисти запомнят това, още повече, ако преподавателят реши да им даде допълнителна информа-
ция, че наставката –ирам идва в българския език под влияние на немски език. Тази подробност почти 
винаги се оказва една чудесна изненада за курсистите говорещи роден немски език.

V. Резултатите от провежданото обучение с мрежово въвеждане на първоначалните знания за 
системност на лексиката показват висока ефективност и добре усвоени знания. Наблюдения в срав-
нителен план върху групи изучаващи по този начин категории в новия език и други групи, учещи по 
стандартната методика се провеждат отскоро – първите са от 2004 г. Данните показват не само 
надеждно движение към повишена успеваемост, но и значително завишен интерес и активност на 
курсистите в практическите занимания. 

Това е един реален начин за преодоляване на „синдрома на началната външна немотивираност“ 
при изучаването на български език като чужд, втори или трети език. На практика конкретни про-
следявания са правени с осем групи с обучаеми от различни страни. Интересна особеност е, че най-
добри резултати се получават при обучаеми с неславянски произход и високо образование. Немалък 
брой чужденци споделят в нарочни анкети, че часовете за усвояване на формални знания (каквито са 
часовете за преподаване на словообразуването) са „скучни и еднообразни“, „отчайващи“, „безсмисле-
ни“, но с прилагането на посочената методика такива оценки изобщо отсъстват. Курсистите въз-
приемат работата с „мрежата“ като много интересна, занимателна и полезна. Създава се атмосфе-
ра на колективно търсене на знания и творческо мислене. Тези фактори, както е известно от методи-
ческата практика, са решаващи за повишената ефективност на образователния процес, още повече 
при изучаване на чужд език с невисока външна мотивираност. 

В това отношение не трябва да пропускаме да отбележим и значението на тези занимания ка-
то откриват на чужденците съдържателната комуникативна същност на българското присъствие 
и реч в социалните мрежи.

Росица Делчева Атанасова – Минева
5-то ОУ „Митьо Станев“, гр. Стара Загора

ПРОЕКТНО – БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
С ГЛОГСТЕР ЕДУ ПРЕМИУМ

THE PROJECT-BASED LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING WITH 
GLOGSTEREDU PREMIUM
Rositsa Delcheva Atanasova – Mineva
The Fifth Primary school „Mityo Stanev“, Stara Zagora, Bulgaria
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„Кажи ми – и аз ще забравя; покажи ми – и аз ще запомня;
включи ме – и аз ще разбера.“

Китайска мъдрост

Abstract: This report explores some possibilities of the project-based learning to activate the learning process 
of ESL at primary level of education, working in a virtual electronic environment provided by the site Glogster 
Edu. Activities are implemented through development of pupils glogs (virtual presentations) on a particular 
topic set by the teacher with educational purposes and tasks. The aim is not only to achieve a basic literacy and 
foreign language skills but also to develop students’ basic key skills much-needed for twenty-first century, namely: 
critical thinking, ability to find, analyze, and appropriate application of information with great flexibility, teamwork 
and sharing of ideas through new technologies

Настоящата разработка разглежда някои възможности на проектното-базираното обучение за 
активизиране на учебния процес по Английски език в начален етап. Работи се във виртуална елек-
тронна среда, осигурена от сайта Глогстер Еду. Дейността се осъществява посредством изработ-
ване от учениците на глогове (виртуални презентации) по конкретно поставени от учителя теми 
с определена образователна цел и задачи. Целта е не само да се постигне една базова грамотност по 
чуждия език, а да се развият и така необходимите трансверсални ключови умения у ученика на дваде-
сет и първи век, а именно: критично мислене, способност за намиране, анализиране и уместно прила-
гане на информацията с голяма гъвкавост, работа в екип и споделяне на идеи чрез новите технологии.

От три години работим с моите ученици в сайта Глогстер Еду като споделяме общо виртуал-
но пространство наречено „Интернет класна стая“. В моя учителски акаунт (клик1) аз изработвам 
виртуални презентации, с които онагледявам учебното съдържание (клик2) и го правя по-достъпно 
за възприемане от децата, а също и организирам и ръководя проектно-базирано обучение, използвайки 
възможностите на Глогстер Еду Премиум (клик3). В техните ученически акаунти децата извърш-
ват поставените от мен езикови и творчески задачи създавайки специални уеб странички наречени 
глогове (клик4), на които дават израз на изученото. С извършването на тази си дейност те придо-
биват както нови езикови знания, така и развиват нови ключови умения и компетентности, изпъл-
нявайки необходимите технологични манипулации с Глогстер – инструментите и други дигитални 
ресурси. През изминалото време съм задала над 50 (клик5) проектни дейности с конкретни езикови и 
творчески задачи и съм стигнала до извода, че това е една успешна практика, която дава добри ре-
зултати и ползи за всички ученици. Ето защо реших последователно да опиша как протича планира-
нето, ръководенето и оценяването на една такава дейност, каква е ролята на учителя и учениците в 
нея и какви са двустранните и ползи.

Как да организираме проектно – базираното обучение в Глогстер Еду?\
1. Планирането на проектно-базирана дейност или създаването на проектен глог (клик6) се из-

вършва от учителя. Обикновено целта и задачите са пряко свързани с образователните стандарти 
и учителският глог включва определен брой задачи, които учениците трябва да решат за да постиг-
нат набелязаните от учителя цели. Глогстер Еду Премиум позволява това да стане с изработване-
то на учителска глог-матрица (шаблон) (клик7) и тя да бъде разпространена до всеки ученик.

Кликни, за да видиш как става!
2. Ръководенето на проектно-базираната дейност се извършва от учителя. Когато проектният 

глог – матрица е готов, той го изпраща чрез определена функция на сайта до избрания клас и ученик, 
като предварително дава писмени указания за сроковете на изпълнение, вида на дейностите, които 
трябва да се извършат, начините на извършването им (клик8), приготвя нагледни опори (клик9), ако 
предвижда трудности при изпълнението на оперативните задачи. Учениците усвояват учителския 
глог в своя акаунт и в работен режим извършван необходимите манипулации върху него с цел реша-
ване поставените задачи. Учителят следи изпълнението на зададените от него инструкции от своя 
работен плот, на който се визуализират всички готови проектни глогове на учениците (клик10). Ка-
то помощно средство за бърза и лесна комуникация между него и децата може да се използва систе-
мата за съобщения на сайта или Скайп – връзка, ако проектната работа е зададена за изпълнение в до-
машни условия.

Кликни, за да видиш как става!
3. Оценяването може да се извърши пряко от учителя, като се даде цифрова и словесна оценка и 
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коментар към нея в специален сектор под проектния глог (клик11). Тази оценка ученикът получава ка-
то лично съобщение от учителя.А също така в сектора за публичен коментар учителят може да до-
бави оценъчна скала и ориентири, по които ученикът сам да потърси и открие допуснатите греш-
ки. (клик12) По този начин той активно може да участва в процеса на проверката и оценяването си 
и да извърши необходимите поправки за усъвършенстването на знанията си.

Кликни, за да видиш как става!
В процеса на планирането, ръководенето и оценяването на проектно-базираната дейност, връз-

ката и сътрудничеството между учител – ученик и ученик – ученик е постоянна.
Учителят действа от позицията на фасилитатор, подпомагащ обучението на своите ученици. 

Когато планира учебната дейност, той обръща внимание на интересите, способностите и стила на 
обучение на своите ученици. Той оценява учениците по времето на целия учебен процес, като използ-
ва различни видове оценяване и предоставя непрекъсната обратна връзка. Изработване на глог – пре-
зентация от проектните работи на учениците (клик13) е стимулираща активността на ученици-
те дейност, която учителят може да реализира с Глогстер Еду Премиум и да сподели работата и ре-
зултатите от нея широко във виртуалното пространство посредством линк.

Уучениците, участващи в проектно-базираното обучение се наблюдава повишена мотивация – 
те отделят повече време и внимание, работят с желание и ентусиазъм по поставения проблем, де-
монстрират по–голяма отговорност и дават по–добри резултати. Подобрява се абстрактното им 
мислене, целенасоченост, взаимопомощ и сътрудничество. (клик14), (клик15)

Ползите от проектно-базираното обучение в сайта Глогстер Еду са за всички и най-вече за тези 
ученици, за които традиционните методи и подходи не са толкова ефективни. В новите учебни ус-
ловия дори незаинтересованите преди ученици започват да вземат участие в клас. Подобрява се от-
ношението им и към домашната работа –зададена като проектна работа на компютъра тя става 
желана, достъпна и лесноизпълнима. Своят труд учениците имат възможност да споделят широко с 
приятели във Фейсбук или в други сайтове посредством линка на тяхната виртуална глог-презента-
ция. Достъпът до широк набор от възможности за работа в реалната и виртуална класна стая как-
то и извън нея предоставя начини за приобщаване на ученици с културни различия.

Говорейки за взаимните ползи, които ученици и учител получават от проектно- базираното 
обучение ще разкажа накратко за един специален проект, който моите ученици и аз направихме в Ин-
тернет класна стая с Глогстер Еду. Той се казва „Колонизация на Марс“ и с видео-есе за него една от 
моите ученички участва и спечели пребиваването си в Космическия лагер в Измир това лято. Поста-
вяйки проекта, мотивирах учениците си с възможността да помогнем на тяхната съученичка и да 
научим повече за Космоса и алтернативния живот на Марс. Стимул за децата също така предста-
вляваше и факта, че ще направим проекта в ‘Пен-полс“ акаунта си в Глогстер ЕДУ (клик15), където 
споделяме една виртуална класна стая с два американски класа съгласувано с проект „Успех“. Така де-
цата щяха да представят плодът на своя труд и пред приятелите си от света. Дадох възможност 
на децата да участват по желание и интереси, което направи работата спорна и бърза. Шаблонни-
ят глог (клик16), който изработих съдържаше линкове на селектирана от мен информация от ин-
тернет, които децата трябваше да проследят и почерпят нужната информация под формата на 
текст, картини, видео. Заложих издирването на информацията да става и на двата езика – българ-
ски и английски, като крайният продукт трябваше да бъде на английски език, за да бъде разбран и от 
нашите приятели по света. Направих и примерен глог (клик17), по който децата можеха да се ориен-
тират за това как трябва да изглежда тяхната работа в завършен вид. Описанието на проекта беше 
кратко и ясно (клик18), тъй като обсъждането ни на съвместната работа беше обстойно. Обсъжда-
хме още как да използваме Гугъл търсачка и преводач в полза на предстоящата дейност и всички въз-
можности на инструментите на Глогстер. Учениците работиха в екип, в среда на сътрудничест-
во и взаимопомощ, ползвайки се и от моята подкрепа. Когато бяха готови, аз събрах техните глогове 
в една глог-презентация (клик19) и те представиха труда си с желание и голям интерес. Интересно-
то в случая беше, че представянето беше на български език, а глоговете на английски. Техните прево-
дачески умения бяха наистина забележителни, което ме доведе до мисълта, че учениците съвсем съз-
нателно и целенасочено са използвали информацията на английски език в своята работа. Публикува-
хме глог-презентацията в Нашето ‘Пен-полс’ уики (клик20), така че да споделим и с американските си 
приятели. Нещата продължиха с това, че ние с Катя (ученичката , която кандидатстваше за Косми-
ческия лагер) направихме видео-есе (клик21), където разказахме за нашата проектна работа. Естест-
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вено то се оказа успешно и Ӝ донесе участие в Измир съвместно със 50% стипендия на НАСА. Дей-
ността ни доби популярност и по националните медии, което я направи наистина значима (клик22). 
В ролята си на учител аз постигнах своите дидактични и образователни цели. Моите ученици полу-
чиха една по-висока култура за заобикалящия ни свят и космоса, придобиха основни ключови умения 
така необходими за 21-ви век, подобриха езиковите си умения по английски език, изпитаха удоволст-
вие от споделения труд и от успеха на работата, което накара амбициите им да придобият нови 
граници. Това е истинското удовлетворение за положен труд, от което ние учителите наистина се 
нуждаем и на което се радваме най-много и аз го получавам.
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MЕТОДИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ 
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METHODICAL PREPARATION OF STUDENTS FOR FORMING ECOLOGICAL CULTURE IN 
INITIAL STAGE OF EDUCATION IN ACQUAINTING WITH PROTECTED NATURAL AREAS
Milena Ilieva Tsankova
College Dobrich, Shumen University

Abstract: Today human activities threaten life on the planet. The future of the Earth depends on how people 
understand the danger and what are they doing for saving the nature and its variety. This requires students – fu- This requires students – fu-This requires students – fu-
ture teachers making the most in classroom and out of classro om activities for forming ecological culture in stu-
dents. The article presents research of the role of the protected nature areas for forming ecological culture in ini-. The article presents research of the role of the protected nature areas for forming ecological culture in ini-The article presents research of the role of the protected nature areas for forming ecological culture in ini-
tial stage of education. 

Keywords: students, ecology, methods, ecological culture.

Представеното изследване е част от работата по проект № РД-05-236/14.03.2012г.

Днес човешката дейност застрашава живота на планетата. Решаването на екологичните пробле-
ми не може да бъде осъществено в рамките на един човешки живот. Бъдещето на Земята зависи от то-
ва доколко хората разбират тази опасност и какви мерки вземат за спасяване на природата и нейното 
многообразие. Това налага необходимостта студентите – бъдещи учители да могат да използват мак-
симално урочната и извънурочната дейност за формиране на екологична култура у учениците.

В статията се представя проведено изследване върху ролята на защитените природни терито-
рии за формиране на екологична култура в началния етап на образование. Анализира се мястото на по-
сочената тематика в учебните програми по учебния предмет „Човекът и природата“ в началното у-
чилище. Разглеждат се методическите особености при представяне на учебното съдържание в урок и 
реализиране на екскурзия за запознаване със защитени природни територии(ЗПТ). Предлага се пример-
на последователност, която може да се следва при изучаване на защитените природни територии. 

За да могат да формират екологична култура у учениците, студентите – бъдещи учители се нуж-
даят от добра теоретична и методическа подготовка. Теоретична подготовка по посочената пробле-
матика получават по дисциплините „Природознание“ и „Екология и опазване на околната среда“(ЕООС) 
(Фиг.1). Чрез учебната дисциплина Природознание студентите усвояват знания от фундаментални-
те научни направления физика, химия, биология, география. Учебното съдържание по Природознание за 
обучението на студентите е конструирано чрез холистичен подход. Той предвижда факти, процеси, 
явления, закономерности и закони в областта на различните науки, идеи, които ги свързват и които 
илюстрират единения между науките: тези за живата и неживата природа, идеите за единен и цяло-
стен свят. По Екология усвояват знания от науката екология, връзките между компонентите на при-
родата, взаимозависимостта между тях, ролята на човека в природата и необходимостта от опазва-
нето и’ за съществуване на човечеството. Необходимостта от теоретична подготовка се налага тъй 
като в началното училище се формират основите на екологична култура като елемент на културата 
на личността. Изучават се теми, в които се включва екологично съдържание. По дисциплината мето-
дика на обучението по природознание студентите формират компетенции за представяне на учеб-
ното съдържание пред учениците. Екологичните знания въведени при изучаване на темите от учебни- Екологичните знания въведени при изучаване на темите от учебни-
те предмети околен свят и човекът и природата в началното училище са основа за формиране на еко-
логична култура. В представеното изследване се разглежда процеса на формиране на екологична култу-
ра при изучаване на защитени природни територии (ЗПТ). Проучва се ролята на защитените при-
родни територии за формиране на екологична култура у учениците. Целта на изследването е свързана 
с реализиране на следните задачи: 1. Проучване на защитените природни територии в Североизточ- реализиране на следните задачи: 1. Проучване на защитените природни територии в Североизточ-реализиране на следните задачи: 1. Проучване на защитените природни територии в Североизточ- на следните задачи: 1. Проучване на защитените природни територии в Североизточ- следните задачи: 1. Проучване на защитените природни територии в Североизточ-1. Проучване на защитените природни територии в Североизточ-
на България, които са теоретична основа. 2. Анализ на учебната и методическа литература по тема-
та на изследването. 3. Провеждане на експериментални уроци и екскурзии за запознаване със защите-и екскурзии за запознаване със защите-за запознаване със защите-
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ните природни територии и техните обитатели. 4. Анализиране и интерпретиране на резултати-
те и извеждане на препоръки за изучаване на защитените природни територии. Обект на изследване-
то са знанията, уменията и отношенията на учениците свързани с формиране на екологична култура 
при изучаване на защитените природни територии в началното училище и готовността на студен-
тите – бъдещи учители за формирането им.

За изпълнение на първата поставена задача е направена характеристика на защитените природни 
територии. Реализиран е преглед на основните защитени природни територии в Североизточна Бълга-Реализиран е преглед на основните защитени природни територии в Североизточна Бълга- е преглед на основните защитени природни територии в Североизточна Бълга-
рия. Разгледани са: 1. Биосферен резерват Сребърна; 2. Биосферен резерват Камчия; 3. Дуранкулашко 
езеро; 4. Резерват Калиакра; 5. Резерват Балтата; 6. Двореца и Ботаническата градина – Балчик. Разгле-Резерват Калиакра; 5. Резерват Балтата; 6. Двореца и Ботаническата градина – Балчик. Разгле-Резерват Балтата; 6. Двореца и Ботаническата градина – Балчик. Разгле- Двореца и Ботаническата градина – Балчик. Разгле-
дан е въпроса за биоразнообразието в живота на човека. Избрани са точно тези територии, защото са 
съобразени с изучаваната от учениците тематика и необходимостта от теоретична подготовка на 
студентите – бъдещи учители; с голямото разнообразие на флората и фауната; с видовете от евро-
пейско природозащитно значение (SPEC) и видове, които се срещат единствено в България. Избрани са 
именно тези шест защитени територии, защото са най-популярни в Североизточна България и са в 
близост до родното място на учениците от експерименталната група.

Въз основа на опитната работа можем да посочим, че разглеждането на защитените природни 
територии може да бъде осъществено в следния алгоритъм: 1. Местоположение; 2. Историческо раз-
витие; 3. Особености на неживата природа; 4. Особености на живата природа: растения, животни; 
5. Значение на защитената територия.

Във връзка с реализиране на втората задача от изследването е направено теоретично проучване, 
включващо учебна документация и научно-методична литература. Осъществено е проучване на оп-
ита в областта на екологичното образование и възпитание. Разгледано е със студентите – бъдещи 
учители мястото на защитените природни територии в учебните програми по учебните предме-
ти „Околен свят“ и „Човекът и природата“ в началното училище. Представени и анализирани са уро-
ка и екскурзията като основни форми на обучение при запознаване със защитени природни терито-
рии с всички особености при провеждането им. Така се реализира методическата подготовка на сту-
дентите, която е необходим елемент в системата за последователно формиране на компетенции за 
представяне на ЗПТ (Фиг.1). 

Следващия етап в изследването е проследяване мястото на защитените природни територии 
при изучаване на природата за формиране на екологична култура у учениците от началния етап на 
образование. За да се констатира равнището на екологични знания и ефективността на методична-За да се констатира равнището на екологични знания и ефективността на методична-
та система за защитени природни територии в учебното съдържание по учебните предмети „Око-
лен свят“ и „Човекът и природата“, е проведен дидактичен експеримент с ученици от II б и IV б клас 
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Балчик. Проведоха се уроци за запознаване със защитените при-
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родни територии и техните обитатели. Осъществиха се екскурзии до природни забележителности 
с цел получаване на по-точна, ясна и конкретна представа за обектите и характерните за тях рас-
тения и животни. Например: Урок на тема: Разнообразният свят на растенията – 2 клас; Защите-
ни природни обекти – 4 клас; Екскурзия до нос Калиакра; Екскурзия до Архитектурно – парков ком-
плекс „Двореца“ и др.

При провеждане на уроците се цели да се използва изучаването на ЗПТ за формиране на екологична 
култура на учениците от началното училище. Разширяват се знанията за природните територии, 
за растенията и животните в тях и приспособленията им за живот. Разширяват се знанията на у-
чениците за многообразието и взаимоотношенията на видовете, поставя се началото на овладява-
не на знания за закономерностите в живата и неживата природа. Формират се умения за наблюдени-
е, сравнение, описание; умения за разкриване на връзката приспособления – среда на живот. 

Запознаването с ЗПТ, изучаването на обектите и връзките между тях са важни елементи от 
формиране на цялостна представа за обкръжаващата природа. Запознаването с ЗПТ е невъзможно да 
се осъществи само по време на уроците в класната стая. По време на урока може да разгледат няко-
и особеностите, но когато се изисква да забележат уникалността и неповторимостта на растени-
ята и животните в природата, да разкрият връзките им с неживата природа, да направят елемен-
тарни изследвания, тогава основна форма на познание е екскурзията сред природата. 

Учебният процес по „Роден край“, „Околен свят“, „Човекът и природата“ се осъществява чрез 
различните форми. Формирането на екологичната култура в училище се осъществява и чрез органи-
зиране на различни извънкласни дейности и занимания с природозащитна насоченост. 

В 1 и 2 клас екскурзиите по-често са за запознаване с растителния и животинския свят в наблю-
даваната природна територия. В трети и четвърти клас знанията за живата природа се надграж-
дат на по-високо ниво, учениците получават знания за различните видове защитени територии и 
на тази основа се съдейства за развитие на екологична култура.

Важно място в процеса на обучение имат учебните екскурзии, даващи възможност на учениците да 
наблюдават в естествен вид и среда различни природни обекти и явления. Това прави екскурзията разно-
образна, интересна и желана форма на контакт с природата. Така се осъществява онагледяване на всички 
изучавани обекти и явления. Тя е необходимо условие за преодоляване на формализма в обучението.

При контакта с природата се развива положително отношението на учениците към природни-
те обекти. Формира се любов към природата и умения и навици за опазването и’; отговорност у все-се любов към природата и умения и навици за опазването и’; отговорност у все-любов към природата и умения и навици за опазването и’; отговорност у все-
ки ученик; активизира се познавателната дейност. „Екскурзиите са важна част от интеркултур-
ното образование. Те създават огромни възможности за обогатяване на образователния процес и на-
маляване на неговата „книжност“. [1, с.247]

Екскурзията онагледява изучавания материал и дава възможност на учениците да усвоят уме-
ния за опазване на природата. По време на екскурзията се развиват и прилагат на практика умения-
та за наблюдение, ориентиране, анализ и сравнение. Създават се редица възможности за възпитаване 
на различни качества, умения и чувства на учениците. Всеки досег с природата улеснява екологично-
то възпитание на детето. Събуждането на обич и интерес към околната среда и нейното опазване е 
основна задача по време на екскурзията. Чрез наблюдение на явления, растения, животни и връзките 
между тях, трайно се създават впечатления, които стават трайни и стабилни знания. Развива се 
познавателния интерес у децата и желание лично да се доближат до изучаваната материя, като то-
ва прави разбирането Ӝ по-лесно и по-интересно.

Връзката на човек с природата се показва лесно и достъпно по време на екскурзия. Тя се използва, 
за убеждаване на учениците колко важна и крехка е природата и как хората трябва да живеят в нея 
без да я рушат. 

Учителя трябва добре да познава методиката за осъществяване на екскурзия. За успешна екскур-
зия учениците трябва да са добре запознати с целта на екскурзията. Необходимо е добре да се разяс-
ни, че в основата на екскурзията стои познавателната цел, усвояване и затвърдяване на знания, а не 
разходка или почивка. Всеки урок сред природата впечатлява силно малките ученици и създава трай-
ни знания у тях. 

Поради нейната достъпност и висока информативна стойност екскурзията като организационна 
форма на обучение е широко приложима в началния етап на образование. Нейната ефективност улесня-
ва работата на учителите и създава интерес у учениците. Това налага приложението Ӝ в учебния процес.

Може да посочим следните изисквания към подготовката на учителя за осъществяване на екс-одготовката на учителя за осъществяване на екс- за осъществяване на екс-
курзия до ЗПТ: 1. Теоретична подготовка. 2. Познания за природната местност, която ще бъде посе-: 1. Теоретична подготовка. 2. Познания за природната местност, която ще бъде посе-Теоретична подготовка. 2. Познания за природната местност, която ще бъде посе-Познания за природната местност, която ще бъде посе-
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тена. 3. Методическа подготовка. 4. Избор на подходящи за наблюдение и изследване природни обек-
ти. 5. Определяне на темата на екскурзията и разработване на план-конспект. 

Подготовката на учениците включва: 1.Организиране. 2. Оборудване. Запознаване с материали- 1.Организиране. 2. Оборудване. Запознаване с материали-Организиране. 2. Оборудване. Запознаване с материали-
те, които ще бъдат необходими по време на екскурзията. 3.Разделяне на класа на работни групи от 
5-6 човека. Учениците могат да работят и индивидуално. 4. Предварително запознаване и насочване 
към обектите, които ще бъдат наблюдавани. 5. Запознаване с начина на отчитане на резултатите 
от изпълнението на задачите за самостоятелна работа.

Учителят следва изискванията за провеждане на екскурзия. Той съдейства за осъществяване на 
изследователска работа и формиране на първоначални умения и навици за провеждане на самостоя-
телни естествено-научни изследвания и наблюдения и съдества за изграждане на положително от-
ношение към природата.

Екскурзията може да се проведе преди темата или по рядко след темата. „По-подходящо е ек-
скурзията да се провежда преди разглеждането на темата в клас. Това дава възможност на ученици-
те първо да наблюдават обектите, да добият реална представа за техния външен вид и начин на жи-
вот и едва след това да разширят и допълнят своите знания в класната стая. Тази последовател-
ност при използването на формите на обучение улеснява по-точното възприемане на учебната ин-
формация“ [2, с.206].

По рядко при запознаване със ЗПТ екскурзията може да се проведе след урока с цел затвърдяване 
на знанията.

Екскурзията, като организационна форма на обучение, намира широко приложение при запозна-, като организационна форма на обучение, намира широко приложение при запозна- като организационна форма на обучение, намира широко приложение при запозна-, намира широко приложение при запозна- намира широко приложение при запозна-
ване на учениците със ЗПТ и формиране на екологична култура. В тези случаи тя дава нагледна опо-
ра, върху която по време на урока се надграждат знания и се въздейства положително върху изграж-
дане на личността на ученика. 

Изследването бе проведено под формата на тест след всеки от проведените уроци и след всяка 
екскурзия. При анализиране на резултатите от тестовете бе направен количествен и качествен а-
нализ. Обобщените резултати са представени таблично и чрез диаграма. Всяка анализирана таблица 
съдържа следните елементи: в първа графа номера на въпроса, а във втора графа – процентът на по-
лучените верни отговори. На всички въпроси процентът на верните отговори е над 80%. Контин-
гент на изследването са ученици от II б клас и IV б клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Балчик 
на възраст 8 – 11 години. Педагогическото изследване е съобразено с държавните образователни изис-
квания за учебното съдържание по Околен свят и Човекът и природата за II-ри и IV-ти клас. 

Резултатите от изследването потвърдиха тезата, че ако се провеждат повече уроци, наблюдения 
и екскурзии, свързани със защитените природни територии, то учениците ще придобият повече зна-
ния за природната среда и нейното опазване, което води до формирането на екологична култура. 

Събрания и анализиран изследователски материал ни дава възможност да направим следните изводи: 
1. Ако в процеса на обучение при изучаване на защитените природни територии се въвеждат еко-

логични знания, то те ще съдействат за формиране на екологична култура у учениците.
2. Необходимо е у студентите – бъдещи учители да се изграждат умения за включване на учени-Необходимо е у студентите – бъдещи учители да се изграждат умения за включване на учени-

ците в осмислянето и решаването на екологични проблеми от най-близкото обкръжение и прилагане 
на краеведчески подход при екологичното образование и възпитание. Учителите да учат децата да 
живеят в хармония с природата. Така ще се съдейства за изграждане на отговорни личности с актив-
на гражданска позиция и екологична култура. 

3. Необходимо е да се разглеждат защитените природни територии и по избор на учителите, да 
се разглеждат защитени територии в близост до населеното място, в което живеят учениците, за 
да се разбере и осъзнае ролята им като природно наследство.

4. Развитите и утвърдени още в начална училищна възраст екологични идеи, норми и мотиви за 
действие са една стабилна основа за създаване и по-нататъшно усъвършенстване на екологичното 
поведение на учениците през следващите възрастови периоди. Това налага необходимостта студен-
тите – бъдещи учители да са подготвени за тази важна и отговорна задача.

Литература:
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3. Цанкова, М. Използване на етологията в методиката на обучението по природознание. Ш., УИ 

„Епископ К. Преславски“, 2012, 190 с.
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РАЗБИРАНЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА МЕТАФОРА ПРИ ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ 
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SPECTRUM DISORDERS 
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Abstract: This article focuses on examining metaphor as a structuring cognitive tool for abstract thinking. Re-
search in understanding of conventional metaphors in children with autism spectrum disorders proves that they 
are able to learn the proper use of conventional metaphors. 

Keywords: psycholinguistics, conventional metaphor, children with autism spectrum disorders, reading 
comprehension, cognitive psychology 

Увод 
Статията е ориентирана към разглеждане на метафората като структуриращ когнитивен ин-

струмент при абстрактно мислене. Изследването на разбирането на конвенционалните метафори 
от деца с нарушения от аутистичния спектър доказва, че те са способни да ги заучават и употребя-
ват адекватно. Една от последните разработки в областта на обучението на деца с аутизъм е про-
веденото през 2011г. от Уайт, Нелсън и Кан изследване върху ефективността при заучаване на иди-
оми от деца от 7 до 12 години с разстройства от аутистичния спектър (РАС). Обучението се про-
вежда в период от две седмици, в които децата се в упражняват в разбиране на идиоми. Въпреки пър-
воначалното неразбиране на идиомите, в края на обучението те показват значително по-добри ре-
зултати [5]. Сходно по характер и цели изследване, което потвърждава ефективността на обучени-
ето за разбиране на идиоми, е това на Езел и Голдщайн, които наблюдават обучението на четири де-
ца с умствена изостаналост на възраст 9 години. След двайсет урока децата категорично показват 
положителни резултати при различаване на пряко и преносно значение [2]. Във връзка със социалната 
значимост на подобни обучения Уайт и колектив отбелязват следния факт:

Децата аутисти, неспособни да разбират фигуративна реч, срещaт трудности в обучението си при 
общуване с връстници. Ситуацията се усложнява още повече ако се вземе предвид, че изрази с преносно зна-
чение (включително метафори, сравнения, реторични въпроси и идиоми) се срещат значително често как-
то в литературата за деца, така и в масовите училища. Допълнителните интервенции под формата на 
обучения за деца с РАС, подпомагащи разбирането на идиоми, ще помогнат не само за разбиране на езика, 
използван в класната стая, но и за пълноценно общуване с родители и връстници [5]. 

Уайт, Нелсън и Кан [5] достигат до заключението, че степента трудност при разбиране на иди-
оми зависи от три основни фактора:

 y доколко отделните думи в изречението допринасят за по-лесното разбиране на преносно зна-
чение;

 y доколко познат е конкретният израз;
 y доколко смисълът на текста може да бъде доловен от цялостния контекст. 

Тези основания представляват солидна предпоставка за изграждане на предположението, че по-
добна стратегия би могла успешно да бъде приложена при работа с конвенционални – или още нарича- или още нарича-или още нарича-
ни „ежедневни“ метафори, което подчертава техните обичайни и чести употреби. Конвенционал-
ните метафори се различават от „живите“ метафори по два признака. Първо, те са вече не се въз-
приемат като типични метафори, доколкото от тях се очаква да играят роля в когнитивен план. 
Сванлунд [4, pp. 98-99] ги определя като метафори загубили собствената си метафоричност, кои-p. 98-99] ги определя като метафори загубили собствената си метафоричност, кои-. 98-99] ги определя като метафори загубили собствената си метафоричност, кои-
то вече не се възприемат като такива. Конвенционалните метафори са навлезли в ежедневния език 
до степен на превръщането им в лексикални единици. За конвенционализираните употреби на този 
тип метафори е характерно, че:
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 y притежават ниска степен на метафоричност;
 y при тях една от семантичните композанти индикира ясно търсеното значение;
 y притежават ниска степен на семантична ригидност – някои от словоформите могат да 

бъдат разместени и/или заменени;
 y висока фреквентност в ежедневната реч, т.е. фамилиарни за децата с РАС. 

Според критериите за вариативност на идиомите на Уайт, Нелсън и Кан [5], конвенционалните 
метафори [3] би трябвало да представляват по-малко интерпретативно затруднение за деца с РАС, 
като в същото време се употребяват във всички форми на общуване. Примери за конвенционални ме-
тафори са „времето е пари“, „убивам си времето“, „ден да мине – друг да дойде“. Като такива могат да бъ-
дат считани също и определени метафорични названия: „Желязната лейди“, „Страната на Изгряващото 
слънце“, „Новият свят“, „Високата порта“  и др. Конвенционалните метафори се определят най-прециз-
но в сферата на корпусната лингвистика, където едно определение се базира на статистически данни. 
Изискването за даден израз да бъде определен като конвенционална метафора е той да бъде метафори-
чен по семантичен критерий, като при цитат на някоя от съставните Ӝ думи като фразата трябва 
да се среща повече от веднъж при хиляда цитата в корпуса [1]. Така например „летя в облаците“ може 
да се определи като конвенционална ако при хиляда цитата на думата „облак“ или на думата „летя“ в 
представителен корпус от текстове, словосъчетанието се появи повече от веднъж. 

Обект, цели и задачи на изследването 
Обект на настоящото изследване е разбирането при четене на конвенционални метафори от де-

ца с РАС. Целта е да се провери емпирично дали ежедневният език, съдържащ тези метафори, спома-
га за тяхното заучаване от деца с аутизъм и съответно адекватното им разбиране в изречение. Та-
зи наша цел се проектира в задачите да изследваме и сравним разбирането на конвенционални мета-
фори при деца с РАС от една страна, както и разбирането на изречения с буквално значение при те-
зи деца от друга. 

 y Хипотеза 
Като отправна точна на изследването издигаме хипотезата, че децата с аутизъм не разбират 

еднакво лесно конвенционалните метафори и буквалното значение. Формулираната хипотеза се ос-
новава на факта, че конвенционалните метафори обикновено не се възприемат като носители на ме-
тафорично значение („Вземам душ“, „Поставям под съмнение“, „Цената пада“). Потвърждаването 
на хипотезата ще индикира необходимостта от въвеждане на специализирано обучение по посока 
разбиране на преносно значение от деца с аутизъм. 

 y Участници 
В изследването взеха участие десет деца, диагностицирани с РАС. Осем от тях бяха момчета (от 

които шест с диагноза „Атипичен аутизъм“ и две със „Синдром на Аспергер“) и две – момичета (диаг-
ностицирани със „Синдром на Аспергер“).  Количествената разлика в съотношението на половете се 
експлицира с данни на Световната здравна организация, според които съотношението момчета: мо-
мичета при децата с РАС е 4:1 (http://www.who.int/en/). За повече по темата виж Newschaffer CJ, Croen 
LA, Daniels J et al. The epidemiology of autism spectrum disorders [PDF]. Annu Rev Public Health. 2007;28:235–
58. doi:10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144007. PMID 17367287. Рестрикция за намиране на подходя- Рестрикция за намиране на подходя-
щи за изследването деца с РАС беше изискването те да бъдат високофункциониращи аутисти ( с IQ 
> 70), които знаят да четат. Тези условия ограничиха броя на децата до десет, които да отговарят 
и на трите условия – диагноза РАС, висока функционалност и способност за четене. Изследването 
бе осъществено при индивидуална работа с и.л. с цел поставянето им в еднакви условия за гаранти-
ране коректно провеждане на изследването. (Набирането на участници в изследването се осъщест-
ви с помощта на сдружение „Паралелен свят“ – гр. Пловдив.) И.л. са ученици в масови училища в об-
ласт Пловдив и Пазарджик, шест от които са подпомагани от ресурсен учител и четири, които се 
справят без ресурсна помощ. За всеки един от тях българският език е майчин. Никой от тях не вла-
дее чужди езици. Възрастта на участниците варира между 9г. и 13г., което означава, че най-малкият 
участник е в трети клас. Този факт изключва относително слабите четивни умения на учениците 
от първи и втори клас като фактор за неразбиране при четене. Някои от коморбидните нарушения 
при участниците включват волева неустойчивост, хипоплазия на малкия мозък и астма. Нито едно 
от тях не е предпоставка за неразбиране при четене. Един от участниците е диагностициран и с ди-
слексия, но поради липсата на дълги и сложни думи в теста не прояви затруднения при четене, като 
дори показа сравнително по-добро време за отговор пред другите участници. 
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 y Дизайн на експеримента 
Двайсет и четири конвенционални метафори бяха подбрани от статии във вестници, списания 

и интернет сайтове с висока степен на фреквентност в разговорната реч:
1. идва ми до гуша; 2. лежа в затвора; 3. заплита ми се езика; 4. остра реакция; 5. в очите на; 6. пъхам 

си носа в; 7. с пот на челото; 8. стъпил здраво на земята; 9. стигам дъното; 10. стискам палци; 11. сядам на 
кафе; 12. хвърлям око на; 13. черен списък; 14. цената пада; 15. ям бой; 16. батерията пада; 17. в крак с мо-
дата; 18. взимам душ; 19. висок дух; 20. влизам в спор; 21. влизам във форма; 22. връзвам тенекия; 23. гоня до 
дупка; 24. качвам се на главата на. 

Всяка една от метафорите бе предложена в контекстуализиран вид – при употреба в изречение. 
Целта бе предоставяне на избор между два възможни отговора: първият от тях отразява корект-
ното значение на метафората а вторият – нейната буквална интерпретация. Изреченията са прос-
ти с цел избягване на объркването при усложнен синтаксис. 

Примери:
1) Хвърлил съм око на един хубав панталон. 
A. Харесах си един панталон. 
Б. Видях един панталон и си хвърлих окото върху него. 
2) Иван ми се качва на главата! 
A. Иван се държи много нахално. 
Б. Иван се покатери отгоре върху главата ми. 
За сравнение на степента на разбиране при метафорите с тази на буквалните изречения създа-

дохме други 24 изречения – еквивалентни по смисъл на метафоричните – които обаче съдържат са-
мо буквално значение:

3) Харесах си панталон.
А. Харесвам само един панталон.
Б. Видях един панталон, който много ми хареса. 
4) Иван се държи много нахално.
А. Поведението на Иван е нахално.
Б. Когато Иван държи на нещо, става много нахален. 
Двата варианта бяха предложени на PowerPoint презентации, всеки от които съдържа 24 изрече-

ния. Във вариант 1 това бяха първите 12 изречения, включващи метафори (вж. Приложение 1) и по-
следните 12 изречения от списъка с техните буквални еквиваленти. Вариант 2 беше съставен на ре-
ципрочен принцип –включва последните 12 изречения, съдържащи метафори и първите 12 изрече-
ния с буквално значение. Така всеки участник прочита 24 изречения, от които 12 са буквално и 12 
с преносно значение (представени разбъркано). Всяко изречение е визуализирано на отделен слайд в 
PowerPoint презентация, изписано с черни букви на бял фон, с цел избягване на характерната за аути-
зма концентрация върху дадени орнаменти или раздразнение от определени цветове. Всеки от айт-
мите присъства в преносна и буквална форма, което предоставя възможност за проверка на хипоте-
зата за еднакво разбиране от страна на и.л. Осъществихме комбиниран анализ от типа 2х2. Първо из-
следвахме броя грешки и времето за отговор при всеки един от и.л. за буквалните за метафоричните 
изречения. След това изследвахме грешките, допуснати във всяко изречение при всяко от и.л., както 
и колко е средното време за отговор на това изречение. 

 y Процедура 
Всички участници бяха изследвани в присъствието на родител, който бе предварително ин-

структиран да не помага за отговорите. Преди започването на същинската част от изследването и 
за двата варианта на теста беше представен следния пример, който обяснява условието, че трябва 
да бъде даден само един верен отговор. 

Решението на проблема е в твои ръце. 
А.Ти можеш да решиш проблема. 
Б.Решението на проблема е нещо, което ти държиш в ръце. 
В случай на затруднение въпросът се прочита на глас заедно с отговорите без предоставяне на 

помощ. В случай, че и.л. попита за значението на някоя от думите, също му се обяснява. По средата 
на въпросника – при желание от страна на детето – се дава кратка почивка.

 y Резултати и обсъждане 
Обобщени стойности по критерий сравнение между участниците са представени в таблиците 

по-долу, като първата отговаря на Вариант 1, а втората – на Вариант 2:
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Таблица 1. Резултати за Вариант 1. 

Конвенционална метафора Буквален текст

Участници
Грешни отговори 

(%)
Средно време за 

отговор
Грешни отгово-

ри (%)
Средно време 

за отговор
17% 28.8сек. 17% 22.5 сек.

50 % 50.67 сек. 42% 49.9 сек.

33% 18.25 сек. 25% 20.5 сек.

47% 23.0 сек. 32% 18.2 сек.

36% 35.5 сек. 37% 39.0 сек.

Общо 37% 31.24 сек. 31% 29.9 сек.

Таблица 2. Резултати за Вариант 2. 

Конвенционална метафора Буквален текст

Участници
Грешни отговори 

(%)
Средно време за 

отговор
Грешни от-
говори (%)

Средно време за 
отговор

42% 18.0сек. 25% 15.9 сек.

42 % 43.8 сек. 67% 48.0 сек.

42% 19.0 сек. 33% 18.8 сек.

36% 20.0 сек. 22% 18.2 сек.

25% 31.5 сек. 37% 37.0 сек.

Общо 37% 26.46 сек. 35% 27.6 сек.

Графика 1. Обобщени стойности по критерий сравнение между участниците.

Както се вижда от двете таблици, процентът допуснати грешки е малко по-висок при група-
та айтеми с преносно значение, като съотношението е 37% към 33% (разлика 4%). Времето за отго-
вор на всички участници за преносно значение е 28.85 сек., докато за буквално значение е 29.27 (разли-
ка 0.42 сек.). 

За втория тип анализ – този на отделните изречения – резултатите са представени в две таб-
лици, в които резултатите са ранжирани според броя грешни отговори и според времето за отговор 
на метафоричните изречения. 
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Таблица 3. Ранжиране според броя грешни отговори при метафоричните изречения. 

Изречения Метафорични изречения Буквални изречения Изследван израз

Грешни  от-
говори %

Средно време 
за отговор

Грешни 
отгово-

ри %

Средно време за 
отговор

 

И7 80% 32.66 сек. 20% 24.66 сек. „С пот на челото“

И9 80% 51 сек. 80% 35.6 сек. „Стигам дъното“

И13 80% 36.66 сек. 60% 43. 66 сек. „Слагам в черния списък“

И14 60% 31 сек. 40% 40.67 сек. „Цената пада“

И16 60% 23.33 сек. 40% 19.66 сек. „Пада ми батерията“

И19 60% 29.6 сек. 0% 22 сек. „Влизам в спор“

И21 60% 19.33 сек. 60% 36.7 сек. „Връзвам тенекия“

И23 60% 27.67 сек. 0% 24.34 сек. „Качвам се на главата на“

И1 40% 22.33 сек. 20% 19.33 сек. „Лежа в затвора“

И3 40% 35 сек. 60% 36 сек. „Остра реакция“

И5 40% 26.3 сек. 80% 32.6 сек. „Идва ми до гуша“

И6 40% 45.3 сек. 60% 33.66 сек. „Пъхам си носа в“

И8 40% 30.66 сек. 40% 34 сек.
„Здраво стъпил на 

земята“

И10 20% 34.33 сек. 40% 30.33 сек. „Стискам палци“

И12 20% 45. 6 сек. 20% 24.66 сек. „Хвърлям око на“

И18 20% 23 сек. 20% 23.33 сек. „Да си взема душ“

И20 20% 29. 3 сек. 0% 26.6 сек. „Влизам във форма“

И24 20% 40.33 сек. 40% 42 сек. „Висок дух“

И2 20% 29 сек. 80% 31 сек. „Оплита ми се езика“

И4 0% 18 сек. 40% 12.33 сек. „В моите очи“

И11 0% 21.33 сек. 20% 16.66 сек. „Сядам на кафе“

И15 0% 18.3 сек. 80% 26 сек. „Ям бой“

И17 0% 17.66 сек. 0% 26. 33 сек. „В крак с модата“

И22 0% 27.33 сек. 60% 40.33 сек. „Гоня до дупка“

Таблица 4. Ранжиране според времето за отговор на метафоричните изречения:

Изречения Метафорични изречения Буквални изречения Изследван израз

Грешни  от-
говори %

Средно време 
за отговор

Грешни  
отгово-

ри %

Средно време за 
отговор

 

И7 0% 17.66 сек. 0% 26. 33 сек. „В крак с модата“

И9 0% 18 сек. 40% 12.33 сек. „В моите очи“

И13 0% 18.3 сек. 80% 26 сек. „Ям бой“

И14 60% 19.33 сек. 60% 36.7 сек. „Връзвам тенекия“

И16 0% 21.33 сек. 20% 16.66 сек. „Сядам на кафе“

И19 40% 22.33 сек. 20% 19.33 сек. „Лежа в затвора“

И21 20% 23 сек. 20% 23.33 сек. „Да си взема душ“

И23 60% 23.33 сек. 40% 19.66 сек. „Пада ми батерията“
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И1 40% 26.3 сек. 80% 32.6 сек. „Идва ми до гуша“

И3 0% 27.33 сек. 60% 40.33 сек. „Гоня до дупка“

И5 60% 27.67 сек. 0% 24.34 сек. „Качвам се на главата на“

И6 20% 29 сек. 80% 31 сек. „Оплита ми се езика“

И8 20% 29. 3 сек. 0% 26.6 сек. „Влизам във форма“

И10 60% 29.6 сек. 0% 22 сек. „Влизам в спор“

И12 40% 30.66 сек. 40% 34 сек.
„Здраво стъпил на 

земята“

И18 60% 31 сек. 40% 40.67 сек. „Цената пада“

И20 80% 32.66 сек. 20% 24.66 сек. „С пот на челото“

И24 20% 34.33 сек. 40% 30.33 сек. „Стискам палци“

И2 40% 35 сек. 60% 36 сек. „Остра реакция“

И4 80% 36.66 сек. 60% 43. 66 сек. „Слагам в черния списък“

И11 20% 40.33 сек. 40% 42 сек. „Висок дух“

И15 20% 45. 6 сек. 20% 24.66 сек. „Хвърлям око на“

И17 40% 45.3 сек. 60% 33.66 сек. „Пъхам си носа в“

И22 80% 51 сек. 80% 35.6 сек. „Стигам дъното“

Според броя грешни отговори участниците са срещнали най-много трудности с метафорите 
„С пот на челото“, „Стигам дъното“, „Слагам в черния списък“, „Цената пада“, „Пада ми батерията“, 
„Влизам в спор“, „Връзвам тенекия“, „Качвам се на главата на“, „Лежа в затвора“. 

Най-лесни за тях са били: „Гоня до дупка“, „В моите очи“, „Ям бой“, „Сядам на кафе“, „В крак с мо-
дата“. 

Ранжирането по критерии време за отговор на всяко от изреченията посочва като най-трудни 
„Стигам дъното“, „Хвърлям око на“, „Пъхам си носа в“, „Висок дух“, а като най-лесни: „Ям бой“, „В мо-
ите очи“, „В крак с модата“, „Сядам на кафе“. 

Любопитно е да се отбележи, че като най-трудна е определена метафората „стигам дъното“. То-
ва може да се дължи както на високата степен на метафоричност на фразата, така и на сложността 
на самото представено изречение, което изисква и разбиране на причинно – следствена връзка: „След 
толкова много нещастия стигнах дъното“. Не на последно място фактор за ниските резултати при 
този израз е и рядката му употреба в текстове за деца, както и далечният  и непонятен смисъл, кой-
то подобна фраза може да има в света на едно дете. 

Анализът и ранжирането на изреченията едно по едно също даде интересни резултати. Както 
според броя грешни отговори, така и според времето за отговор, като най-лесни бяха определени че-
тирите метафори: „В моите очи“, „Ям бой“, „Сядам на кафе“, „В крак с модата“. На първо място това 
показва съществуващата реална връзка между двата критерия – брой грешки и време за отговор – ка-
то реални показатели за трудности при четене. На второ място тези резултати провокират въ-
проса на какво се дължи високата степен на разбиране на тези фрази – дали на честата им употреба 
или на ниската степен на метафоричност. Отговор на този въпрос може да даде корпусната линг-
вистика – чрез измерване фреквентността на изследваните фрази в представителен корпус от тек-
стове – в търсене на зависимости между употреба и степен на разбиране. 

Заключение 
Проведеното изследване отхвърля поставената от нас хипотеза, че децата с аутизъм разби-

рат еднакво лесно конвенционалните метафори и буквалното значение. Разликата в грешните от-
говори между буквални и метафорични изречения е достатъчно основание да подчертаем необхо-
димостта за разработване на обучение за разбиране на конвенционални метафори по представени-
те по-горе модели на Уайт, Нелсън и Кан [5] и Езел и Голдщайн [2]. Въвеждането на подобни практи-
ки у нас би могло да допринесе за повишаване разбирането на пряко и преносно значение в различните 
сфери на живота. Тъй-като конвенционалната метафора е с по-висока степен на разбиране за деца с 
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РАС в сравнение с идиомите, то би следвало разработването и прилагането на подобно индивидуал-
но или групово обучение да бъде по-лесно приложимо и резултатно. Друга теоретична насока за бъ-
деща работа – разглеждана като подготвителен етап към прилагане на сходни стратегии в практи-
ката – представлява рецепцията на ковенционалната метафора при вербални аутисти без четив-
ни умения. 
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Приложение: Изречения, съдържащи преносно значение:
1) Лежах в затвора четири години.
a. Четири години бях затворник.
b. Четири години бях легнал в затвора.
2) По време на устен изпит езикът ми се оплита.
a. По време на устен изпит ми е трудно да кажа това, което искам.
b. По време на устен изпит езикът ми се заплита на възел.
3) Въпросът ми предизвика остра реакция.
a. Въпросът ми предизвика реакция,  на която можеш да се порежеш.
b. Въпросът ми предизвика силно недоволство и критика.
4) Изглеждаш добре в моите очи. 
a. Харесва ми как изглеждаш.
b. Когато си вътре в очите ми, изглеждаш добре.
5) Нахалният Иван ми дойде до гуша!
a. Не мога повече да търпя нахалството на Иван.
b. Иван се приближи до врата ми.
6) Не си пъхай носа в проблемите на другите!
a. Престани да любопитстваш за проблемите на другите!
b. Престани да си доближаваш носа до другите, когато имат проблеми!
7) Получих шестицата  с пот на челото.
a. Когато получавах шестицата имах пот на челото/ когато получих. шестицата, тя беше с 

пот на челото.
b. Постарах се много, за да получа шестица.
8) Той е сериозен човек, здраво стъпил на земята.
a. Той е човек, който стъпва много здраво по земята.
b. Той е човек, който не си мечтае за невъзможни неща.
9) След толкова нещастия стигнах дъното.
a. Преживях толкова много нещастия. Заради тези нещастия се потопих във вода и потънах 

чак до дъното.
b. Преживях толкова много нещастия. Не мога да се почувствам по-зле, отколкото се чувствам 

сега.
10) Стискам палци за контролната  утре!
a. Пожелавам ти успех на контролната утре!
b. Заради контролната ти утре ще си стискам пръстите.
11) След разходката седнахме на кафе.
a. След разходката седнахме върху една чаша кафе.
b. След разходката отидохме в едно кафене.
12) Хвърлил съм око на един хубав панталон.
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a. Харесах си един панталон. 
b. Видях един панталон и си хвърлих окото върху него. 
13) След тази обида ще те сложа в черния ми списък!
a. След като ме обиди така, вече не си мой прятел!
b. След като ме обиди така, ще те сложа в един списък, който е черен на цвят.
14) Вчера цената на хляба падна до 50 стотинки.
a. Вече един хляб ще струва 50 стотинки
b. Вчера етикетът, на който беше написана цената на хляба, падна до монета от 50 стотинки.
15) Иван ще яде бой!
a. Иван ще бъде набит. 
b. Иван ще трябва да изяде ядене, което се казва бой.
16) Забравих да си заредя телефона. Батерията на телефона ми падна. 
a. Батерията на телефона ми се изтощи. 
b. Батерията на телефона ми падна на земята. 
17) Трябва да вървим в крак с модата. 
a. Трябва да се обличаме с модерни дрехи.
b. Трябва да намерим модата и да вървим с един и същи крак.
18) Отивам да си взема душ.
a. Отивам да се изкъпя.
b. Отивам да си купя душ.
19) Нека не влизаме в спор.
a. Нека да не спорим.
b. Нека не влизаме в мястото, наречено „спор“.
20) С тази гимнастика трябва да вляза във форма. 
a. Като правя тази гимнастика ще имам хубаво тяло.
b. Като правя тази гимнастика  ще вляза вътре в една форма.
21) Вчера Мария ми върза тенекия. 
a. Вчера Мария ми завърза една тенекия за крака.
b. Вчера Мария не дойде на нашата среща.
22) Полицаят ще гони престъпника до дупка.
a. Полицаят ще гони престъпника докато го хване.
b. Полицаят ще гони престъпника докато стигнат до една дупка.
23) Иван ми се качва на главата!
a. Иван се държи много нахално. 
b. Иван се покатери отгоре върху главата ми.
24) Феновете от агитката поддържаха вискокия дух на футболистите до края на мача.
a. Феновете от агитката насърчаваха футболистите до края на мача.
b. Феновете от агитката държаха един призрак, който беше висок, до края на мача. 

гл. ас. д-р Юрий Янакиев, Виктория Янева 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет

ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА РАЗБИРАНЕТО ПРИ ЧЕТЕНЕ У ДЕЦА С 
РАС: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА МЕСТОИМЕНИЯ И ФИГУРАТИВНА РЕЧ

PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF READING COMPREHENSION IN CHILDREN WITH 
AUTISM SPECTRUM DISORDERS: INTERPRETATION OF PRONOUNS AND FIGURATIVE 
SPEECH
Youri Yanakiev, Victoria Yaneva
Plovdiv University, Faculty of Pedagogy

Abstract: This paper presents the way children with autism interpret various aspects of language. Two main 
categories are highlighted – literal meaning and figurative speech. We discuss children with ASD’s comprehension 
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of pronouns, hyperbole, understatement, irony, indirect and rhetorical questions and metonymy. Metaphor is 
emphasized as an initial cognitive tool.

Keywords: psycholinguistics, Autism Spectrum Disorders, figurative speech, metaphor comprehension 

Увод
Широко обсъждан факт в литературата, посветена на аутизма е, че хората с РАС изпитват за-

труднения по отношение на общуването. Целта на настоящата статия е да представи начина, по 
който децата с аутизъм интерпретират различни аспекти на езика в неговите две основни катего-
рии – разбиране на буквално значение и тълкуване на фигуративна реч. Неслучайно се спираме по-об-
стойно на втората от двете категории: аутистичното възприятие на фигуративни изрази пред-
ставлява едно от най-големите предизвикателства пред специалистите, които търсят обяснение 
на основните дефицити. Също така то представлява ключов момент както при социализация със 
средата, така и при боравене с писмена информация, където стилистичните фигури намират най-
широко приложение. В първата част на разработката се обсъжда подробно разбирането на местои-
мения, хипербола, литота, ирония, индиректни и реторични въпроси и метонимия от деца с РАС. На 
метафората е посветена втората част на статията, предвид нейните смислообразуващи и струк-
туриращи функции [5].

Общи характеристики на комуникативните способности и трудностите при четене у деца с 
аутизъм

Един от основните диагностични критерии за разстройствата от аутистичния спектър е на-
рушената способност за комуникация и атипичнaтa употреба и възприемане на езика. Самото овла-aтa употреба и възприемане на езика. Самото овла-тa употреба и възприемане на езика. Самото овла-a употреба и възприемане на езика. Самото овла- употреба и възприемане на езика. Самото овла-
дяване на езикови умения се осъществява на по-късен етап от развитието в сравнение с деца в нор-
ма (с изключение на синдрома на Аспергер). Около половината от диагностицираните като аути-
сти никога не стигат до ниво на свободна употреба и разбиране на езика и речта, а дори и тези, ко-
ито развиват умението да се изразяват, имат определени нарушения в езиковите си компетенции. 
Характерните особености включват ехолалия, неправилна употреба на местоимения, идиосинкре-
тична реч, неразбиране на някои предлози, неправилна интонация и др. Техният език като цяло е фор-
мален, непоследователен и несъгласуван. По същия несъгласуван начин те възприемат и прочетения 
текст. Липсва употребата на помощни средства при комуникацията като жестове, лицеизраз, по-
сочване към предмети и др. Характерна е редуцирана употреба на спонтанни въпроси, особено от 
типа „Защо“ и „Как“, на които не може да се отговори с една дума. При разговор и четене индиви-
дите с РАС не съумяват да се поставят мислено на мястото на говорещия или повествователя (ге-
роя). Те не могат да предвидят какво точно разбира слушателят и какво конкретно би искал да нау-
чи. В следствие на невъзможността за идентификация намеренията и целите на събеседника, основа-
на на теорията на съзнанието [2], индивидите с аутизъм се ограничават до буквалното възприема-
не на чутото или прочетеното. 

 y Прагматика на текста при високофункциониращи аутисти 
Независимо от нормалния си коефициент на интелигентност, високофункциониращите аути-

сти (с коефициент на интелигентност над 70) изпитват трудности при употребата и разбиране-
то на езика. В експеримент от 2001г. Dennis, Lazenby and Lockyer [3] изследват способността на висо-
кофункциониращи аутисти да правят изводи и умозаключения за информация, която не е пряко из-
разена в текста. Конкретните прагматични способности, изследвани от тях, включват:

 y умозаключения при прочит на глаголи, изразяващи психични състояния, за разбирането на 
които е необходима употребата на предварителните знания от страна на изследваните лица; 

 y изследване способността на хората да боравят с нова информация;
 y умението им да изграждат релации между отделните части на текста; 
 y възможности за идентификация на намерението и отношението на автора към актуали-

зираната тема. 
Високофункциониращите деца аутисти успяват да обяснят смисъла на думите и да разберат ко-

га дадена дума е полисемантична. Друг техен успех е, че успяват да идентифицират психичните със-
тояния на героите, използвайки предишни познания. Сериозен проблем обаче представлява разбира-
нето на метафора и идентификация на психичните състояния на участниците в комуникацията. 
Всички тези умения лежат в основата на успешната социална интеракция, тъй като от тях зависи 
както адекватната интерпретация на значението при четене или разговор, така и детекцията на 
намеренията и нагласите на автора [3]. 



397

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 y Разбиране на местоимения при деца с РАС
Употребата на местоимения, както и разбирането им в текста е силно затруднена, поради не-

способността на деца с РАС да формират метапредстави. Примери за това са говоренето за себе си 
в трето лице, сравнително рядката употреба на местоименията „аз“ и „мен“. Децата с РАС често 
назовават себе си със собственото си име в случаите, в които е нормално да се използват местои-
мения (например: „Иван отиде в парка“ вместо „Аз отидох в парка“). Типична е замяната на местои-
мението „аз“ с местоимението „ти“, което би могло да се тълкува като нарушение в процесите на 
идентификация и диференциация между „мен“ и „другите“ Представата за собствено „аз“ е позна-
то затруднение при хората с аутизъм, като този факт се интерпретира като знак за изолация меж-
ду собствените действия и чувства. Възможно е обаче произходът на объркването при употреба на 
местоимения да не се корени в неясните интерперсонални контури между“мен“ и „другите“, тъй ка-
то повечето индивиди с необходимото речево ниво могат ясно да дефинират своята идентичност. 
Oliver пише по темата:

По-скоро изглежда, че децата с аутизъм – при обръщане към останалите хора – възпроизвеждат то-
ва, което им се струва правилна реч. Те са чували да се обръщат към тях с „ти“, „него“, или „нея“, както и 
„Джон“ или „Джоан“ и напълно логично вмъкват тези правила в своята собствена реч. Объркването из-
глежда възниква при разбирането на контекста, в който се използват местоименията. Употребата на 
местоимения в разговора, особено на „аз“ и „ти“ форма, се основава на гледната точка по отношение на 
това кой говори, кой поотделно и на свой ред взема участие в разговора. Следователно същността на „аз“ 
и „ти“ варира в зависимост от това кой говори и за кого и какво се отнася разговорът. […]  При липса на 
разбиране за социални взаимодействия и умения и при нарушение на способностите за въображение и прес-
труване, за детето с аутизъм е много трудно да схване значимостта на ролево мислене при разговор (въз-
приемането на ролята на „аз“ или „ти“). Следователно там, където се използват тези местоимения, те 
се използват за постоянно цитиране на един и същ индивид (изобщо индивидът с аутизъм, с точното име, 
което се използва от другите индивиди). [7]. 

Индивидите с РАС трудно осъзнават самата идея за субективност и възможността на другия да 
се чувства по някакъв определен начин. Тази диспозиция се влияе и от логическото заключение, че опре-
делено събитие би могло индиректно да генерира съответна емоционална реакция – например при загу-
ба на близък за другия човек той също да бъде тъжен. Особено трудно за децата с РАС е да проумеят, че 
при разговор „аз“ и „ти“ могат да бъдат едно и също лице в зависимост от гледната точка. За да използ-
ва правилно „аз“ и „ти“ формите детето трябва да разбере, че когато към него се обръщат с „ти“, той 
все още е „аз“ от неговата собствена гледна точка. Децата с аутизъм неизбежно намират за по-лесно 
да казват „той“, „тя“ и „ти“ или да използват собствено име, когато говорят за самите себе си. Въз-
приемането на личното местоимение като персонална индикация безспорно създава объркване в ситу-
ация на разговор. При четене обаче, когато става въпрос за актуализацията на диалог между персона-
жи, разбирането на местоимения става още по трудно поради честото прекъсване на пряката реч от 
повествователната. Тогава в рамките на едно единствено изречение един и същи субект може да бъде 
назован с местоимението „аз“, със собственото му име или с местоимението „той/тя“:

„Цветчето покашля. Но то не беше от настинка. – Аз бях глупава – каза най-сетне то. – Моля те да 
ми простиш. Дано бъдеш честит.“ (Антоан дьо Сент-Екзюпери, „Малкият принц“)

В този цитат има и още една трудност, на пръв поглед банална за читателя в норма, но не и 
за читателя аутист – несъгласуваността по род на „цветче“ и „глупава“. Подобна съгласуваност е 
ключов знак за разбиране на взаимовръзката между думите в изречението и когато тя липсва, труд-
ностите за разбиране на текста се увеличават значително. Подобни случаи, в които липсва един от 
основните помощни знаци – съгласуваността по род и число на съществителните – представляват 
още по голяма трудност за децата аутисти по отношение на местоименията. 

Друг пример за повишена сложност на текста за разбиране при четене от деца с РАС е наличието 
на катафора, която се наблюдава, при употреба на дадено местоимение в текста преди неговия ан-
тецедент. В подобна ситуация се изисква ангажиране на работната памет за свързване на местоиме-
нието с определена дума-референт. 

Дефицитите при употреба на местоимения у деца с РАС би следвало да се формулират като пре-
поръка при разработването на компютърни програми за потребители с аутизъм, в които да се сведе 
до минимум употребата на местоимения. Желателно е софтуерът да процедира чрез автоматична-
та им замяна с техния референт, независимо от внушението за тавтология. 
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Разбиране на преносно значение при деца с РАС 
Характерна черта на комуникацията при деца с РАС е буквалността. Oliver я описва по следния 

начин:
Хората с аутизъм възприемат това, което се казва или е написано, в твърде буквален смисъл. Изглежда 

съществува явно неумение да се различи кога се използва метафорична реч, какво е влиянието, което оказ-
ват жестовете, интонацията или изразните средства върху смисъла на речта, или какво е значението на 
сарказма. Хората с аутизъм успяват да усвоят правилото, че езикът и речта могат да не означават бук-
вално това, за което се отнася тяхното съдържание, но това става на принципа на пробата и грешката. 
Съществува разбирането, че нещо може да бъде разгледано по по-различен начин, но няма яснота защо или 
как точно да се дешифрира. Не е известно кога това нещо е наистина буквално, кога -наистина метафо-
рично, или кога не е истина изобщо. Това тясно се свързва с две нарушения при аутизъм – първото е невъз-
можността да се открие погрешното вярване (дължащо се на нарушения в теорията на съзнанието и в ме-
та-представите), второто е нарушение в централната съгласуваност. [7]

За да добием адекватна представа за дефицитите при разбиране на фигуративна реч от аути-
сти е необходимо да припомним „алгоритъма“, по който тропите се дешифрират когнитивно от 
индивиди в норма. Тази схема обикновено обхваща три нива: първо се възприема буквалния смисъл на 
чутото или прочетеното. След това се проверява дали буквалния смисъл се вписва в контекста и ед-
ва след като се установи евентуалната им несъвместимост се търси алтернативно метафорично 
значение [4]. Един от недостатъците на този модел се съдържа в презумпцията, че ако буквалното 
значение на даден метафоричен израз не се противопоствя на контекста достатъчно ясно, то фи-
гуративното му значение не би трябвало да бъде разбрано. Съществува и предположението, че хора-
та всъщност не могат да избегнат търсенето на фигуративно значение [4]. 

 y Разбиране на хипербола, литота, ирония, индиректни и реторични въпроси и метонимия от 
деца с РАС. 

Изследването на MacKay и Shaw [6] се фокусира върху разбирането на деца с РАС, както върху се-MacKay и Shaw [6] се фокусира върху разбирането на деца с РАС, както върху се- и Shaw [6] се фокусира върху разбирането на деца с РАС, както върху се-Shaw [6] се фокусира върху разбирането на деца с РАС, както върху се- [6] се фокусира върху разбирането на деца с РАС, както върху се-
мантиката на дадена фраза, така и по отношение на нейния интенционален заряд. Сравнявайки две 
групи деца – деца с РАС и деца в норма – те издигат следната хипотеза: и децата с РАС, и тези в норма, 
ще демонстрират известни трудности в разбирането на фигуративна реч. При децата с РАС обаче 
тези трудности ще са по-значителни. [6] Примерите на преносно значение, включени в изследване-
то, са подбрани от лесно достъпни за децата източници като телевизия и радио, разговори в учили-
ще и пр. Всеки от тези примери е включен в кратка история, не по-дълга от три реда. Героите в тези 
истории са майка и баща, две деца – Рос и Рейчъл – учител и доктор. Сюжетът и мястото на дейст-
вието отразяват реални ситуации, в които децата често се намират. В историите е включено вза-
имодействие между героите, като всяка секвенция завършва с изречение с преносно значение. За по-
голяма част от тропите на децата се задават два типа въпроси след като диалогът им бива проче-
тен: един за смисъла на текста и един за намерението, което говорещият е вложил в нея. Изследва-
ните тропи са хипербола, индиректна молба, ирония, метонимия, реторичен въпрос и литота. Все-
ки диалог е придружен с илюстрация – опростена скица в бяло и черно – с което се цели да се даде ви-
зуален фокус на вниманието на детето и да се осигури помощен проективен контекст към история-
та. Изследваните деца са на възраст между 8 и 11 години и са диагностицирани със синдром на Аспер-
гер или високо функционален аутизъм. За всички английският език е майчин, не владеят други езици 
и живеят в западно-централна Шотландия. За всяка една от изследваните тропи MacKay and Shaw 
получават интересни резултати. Общият резултат потвърждава хипотезата, че децата с РАС из-
питват по-големи затруднения при извличане значението на текста и определяне намерението на 
говорещия в сравнение с децата в норма. Конкретните затруднения при разбирането на различните 
стилистични фигури са следните:

 y Хипербола
Представени примери: „Хиляди компакт дискове“; „Милиони чинии“; „Най-голямото великденско яй-

це на Земята“. Децата от контролната група демонстрират разбиране, че говорещият не се отна-
ся буквално към хиляди и милиони. За разлика от тях, отговорите на децата с РАС не показват по-
добна интерпретация. Някои от изследваните деца се опиват да преброят колко дискове и чинии са 
нарисувани на картинката, други започват да изчисляват колко чинии би употребило четиричлен-
но семейство (като това в диалога) за една вечеря. В разбирането на хипербола децата от контрол-
ната група показват най-добри резултати в сравнение с разбирането на останалите тропи. В също-



399

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

то време само няколко от децата с РАС дават отговори, които сочат разбиране на преувеличаване-
то, но за тях то е средство за впечатляване на околните. 

 y Индиректна молба
Пример: „Пържените картофи изглеждат чудесно!“ В разбирането на индиректните молби не се 

проявява значителна разлика между двете групи, но съществува разграничение по отношение на раз-
познаване намерението на говорещия. На въпроса защо Рос казва „Пържените картофи изглеждат чу-
десно!“ вместо да помоли да му дадат картофи директно, децата от контролната група дават от-
говори от типа, че това е по-учтив начин да поискаш нещо, че така отсрещният сам ще предложи 
да си вземеш и т.н. По-голямата част от децата с РАС отговарят, че не знаят, други перефразират 
стимулното изречение. Няколко от тях изказват предположението, че говорещият иска да каже не-
що повече от това, че картофите са чудесни, но не могат да определят какво. Други орговори на де-
цата с РАС включват „Хората казват такива неща“, „Това е различен начин да се каже“ или „Защото 
понякога хората говорят така“.

 y Ирония 
Иронията представлява най-голямо затруднение за децата от контролната група както по от-

ношение на семантиката, така и при определяне на авторовото отношение. 75 % от отговорите на 
въпроса за значението на изреченията са верни и демонстрират разбиране, 11% са буквални интер-
претации на фразата, а останалите – перифразирани вариации на въпроса. Идентифицирането на 
намерение се оказва още по-трудно за тях: някои предполагат, че похватът се използва за да се накара 
някой да направи нещо по-ефективно, а други смятат, че използването на ироничен израз е по-мал-
ко смущаващо от пряката забележка. От деветнайсетте деца с аутизъм пет разбират и използват 
правилно думите „сарказъм“ и „саркастичен“. За да обяснят значението на ироничната фраза обаче, 
десет от тях просто я заменят с подобен израз (например заменят „Браво!“ с „Чудесно!“). Три от де-
цата интерпретират ироничните думи буквално. Само едно от децата с РАС, въпреки че не използва 
думите „ирония“ или „сарказъм“, изказва предположението, че комуникативната цел на подобни из-
рази е да кажат точно обратното на това, което авторът мисли. 

 y Метонимия 
Съществена разлика се проявява в разбирането на метонимия между двете изследвани групи. Деца-

та с РАС показват по-ниски резултати от контролната група, в която само три деца проявяват за-
труднения в разбирането на метонимични изрази. Ще се спрем подробно на интерпретацията на ме-
тонимии от индивиди с РАС по-долу при компаративен анализ на разбиране на метонимия и метафора. 

 y Реторични въпроси 
Всички деца от контролната група интерпретират правилно значението и целта на 
реторичните въпроси. По-голямата част от отговорите на групата с аутизъм също демон-

стрира високо ниво на разбирането им. 
 y Литота 

Примери: 
 y Дете в болница казва, че нараняванията му са „само драскотина“. 
 y Майка твърди, че „не Ӝ е отнело много време“ да приготви специалитет. 
 y Купувач с препълнена чанта заявява, че е купил „само едно-две неща“. 

Двете групи не показват значителна разлика в разбирането на значението на примерите. При 
първият от тях децата с РАС демонстрират не по-лоша интерпретация на израза „само драскоти-
на“ от децата в норма. При другите два примера обаче дават идиосинкретични отговори за значени-
ето на фразите, включващи предположения, че купувачът е купил „900 чанти“ или „половината ма-
газин“. И двете групи се затрудняват с идентификацията на интенционалния заряд на изреченията, 
особено в примерите за ястието и купувача. Като цяло контролната група се справя с интерпрета-
цията значително по-добре от изследваната. 

 y Изводи от изследването и приносът му към темата за разбиране при четене 
Основен белег на отговорите на децата с РАС, участващи в изследването, представлява тяхна-

та идиосинкретичност. В много случаи това включва желанието им да имплементират собствени-
те си мисли и чувства в отговора, независимо от контекста. Задачата за разбиране на авторовото 
намерение се оказва значително по-трудна за тях в сравнение с разбиране значението на фразата. Въ-
преки това някои от децата изразяват догадката, че намерението на автора е да каже нещо различ-
но от това, което всъщност твърди, но не успяват да определят какво е то. Това нарушение е израз 
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на ключовото за аутизма глобално нарушение в разбирането на мислите, чувствата и психичните 
състояния на другите хора, описано подробно в Теорията на съзнанието, основана на възможности-
те за разбиране на психичните процеси в съзнанието на другите. Хипотезата, издигната в началото 
на изследването, категорично се потвърждава от получените резултати – децата с РАС изпитват 
значително по-големи трудности в разбирането на значението и авторовото намерение при изслед-
ваните тропи в сравнение с контролната група от деца в норма. В примерите за хипербола и литота 
децата с РАС проявават слабо разбиране както на самите изрази, така и на причината тяхното из-
ползване. Характерна за състоянието е педантична прецизност на израза, която е в разрез със сама-
та същност на хиперболата или литотата, както и тяхната прагматична функция. Дори в случаи-
те, в които аутистичните деца се опитват да си послужат с хипербола, тя отново е изградена вър-
ху представата за прекалено точни числа и размери, което я прави неразбираема за другите. Приме-
рите, отнасящи се до време („не ми отне много“) или до количество („само едно-две неща“), се оказ-
ват с най-голяма степен на трудност за изследваните лица. Предпоставка за това отново е харак-
терната за тях прецизност и неспособността им да мислят условно. В подкрепа на това твърдение 
е успехът на децата при задачата с момчето в болницата, което казва, че раната му е „само драско-
тина“ – именно защото този пример не се отнася към количество или време, се оказва сравнително 
лесен за интерпретиране. Неразбирането на фигуративна реч поставя децата с РАС в неравностой-
на позиция не само при разговор и социални интеракции, но и при разбиране на писмен текст. 

 y Разбиране на метафора от деца с разстройства от аутистичния спектър 
Умението за разбиране на метафора заема централно място в общата картина при интерпре-

тация на преносно значение. Характерно за метафората е, че тя функционира като структуриращ 
когнитивен инструмент по отношение на възможностите за генериране на абстрактното мисле-
не. Показателен е фактът, че децата с РАС изпитват съществени трудности за добиване ясна пред-
става от казаното при използване на ирония или сарказъм. За да проследим в детайли трудностите, 
които децата с аутизъм срещат при интерпретация на метафора, е необходимо да се поднесе акту-
ална информация по темата. Съществен принос за разбирането на метафора и метонимия от деца 
с РАС представлява сравнителният анализ, проведен от Runblad и Annaz през 2010г. [8]. Резултати-
те от това изследване недвусмислено доказват по-сложната когнитивна организация на метафора-
та в сравнение с метонимията – факт, който трябва да се взима под внимание при всички изследва-
ния за разбиране на метафора. Именно тази нейна сложност я прави едновременно главно предизви-
кателство пред децата с РАС, но и „Розетски камък“ за анализ на основните когнитивни дефицити 
при аутизма. 

 y Метафората като когнитивен инструмент. 
През последните три десетилетия метафората е предмет на много и разнообразни изследвания 

в областта на психолингвистиката. За революционна в това отношение се смята издадената през 
1979г. (и ревизирана през 2004г.) книга на Lakoff and Johnson „Метафорите, чрез които живеем“ (“Met-Lakoff and Johnson „Метафорите, чрез които живеем“ (“Met- and Johnson „Метафорите, чрез които живеем“ (“Met-and Johnson „Метафорите, чрез които живеем“ (“Met- Johnson „Метафорите, чрез които живеем“ (“Met-Johnson „Метафорите, чрез които живеем“ (“Met- „Метафорите, чрез които живеем“ (“Met-Met-
aphors We Live By“) [5]. В нея авторите предлагат нова интерпретация на несъзнателните концеп- We Live By“) [5]. В нея авторите предлагат нова интерпретация на несъзнателните концеп-We Live By“) [5]. В нея авторите предлагат нова интерпретация на несъзнателните концеп- Live By“) [5]. В нея авторите предлагат нова интерпретация на несъзнателните концеп-Live By“) [5]. В нея авторите предлагат нова интерпретация на несъзнателните концеп- By“) [5]. В нея авторите предлагат нова интерпретация на несъзнателните концеп-By“) [5]. В нея авторите предлагат нова интерпретация на несъзнателните концеп-“) [5]. В нея авторите предлагат нова интерпретация на несъзнателните концеп-
туални структури, които ръководят начина, по-който хората мислят, действат, общуват и жи-
веят. Те твърдят, че именно тези структури биват генерирани посредством механизма на метафо-
рите, които използваме. Авторите изтъкват, че за повечето хора метафората е въпрос по-скоро на 
художествен, отколкото на обикновен, ежедневен изказ. Също така тя се възприема като характе-
ристика на езика, а не на мисълта или действието. В разрез с това общо виждане Lakoff and Johnson 
твърдят именно обратното – че нашата концептуална система, чрез която мислим и действаме, е 
метафорична по своята същност и природа. Следователно щом комуникацията между индивидите 
се базира на същата тази концептуална система, то езикът е важен източник на информация за ней-
ния характер. Авторите различават два основни вида метафори: концептуални, които структури-
рат концептуалната система на човека и лингвистични (още наричани романови), които се използ-
ват най-често като художествено средство. Функциите на концептуалните метафори са осново-
полагащи за мисленето и смислообразуването, те се манифестират в речта. Концептуалните мета-
фори се отнасят до разбирането на дадена идея (обикновено абстрактна) чрез обвързването Ӝ с дру-
га (обикновено конкретна). Така се възприема и изразява абстракцията, която не може да бъде мисле-
на по друг начин освен във връзка с нещо конкретно или обозримо. Примери за такива метафори са: 
„цените се вдигат/падат“, „времето тече“, „разбивам аргументите“, „на ум“, „под съмнение“ и др. Кон-
цептуалната метафора се образува от взаимодействието на две области – целева (или област на аб-
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страктното) и изходяща (или област на конкретното). В метафората „цената пада“ целевата (аб-
страктната) област е цената, а изходящата (конкретната) е действието „падане“, което може да 
бъде представено визуално, за разлика от понятието „цена“. Това е най-опростеният вид, чрез кой-
то концептуалната метафора може да бъде представена. Освен да обясни едно понятие чрез друго, 
този тип метафора изпълнява и много други функции. Такава например е организиращата Ӝ функ-
ция, представена чрез един от най-известните примери на Lakoff и Johnson – метафората „спорът е 
война“. Примери за проекцията на тази метафора могат да бъдат: „Аргументите ти са непобеди-
ми“; „Той атакува всяко слабо място в защитата ми. Аргументите му попадаха право в целта“; „Ни-
кога не съм губил спор“; „Не си съгласен?! Добре –стреляй!“; „Ако използваш тази стратегия, ще те 
разбия“ и др. Авторите дават тези примери твърдейки, че не просто говорим за спора като война, 
но и го възприемаме така, както възприемаме войната: виждаме опонента си като противник, ата-
куваме неговите аргументи и защитаваме своите, планираме и използваме стратегии, губим и пе-
челим. Много от нещата, които вършим докато спорим, са конструирани от концепта „война“. В 
следствие от това възприятие езикът, с който се изразяваме, също става метафоричен. 

Тъй като концептуалните метафори са основополагащи за мисловната организация, интересно 
би било да се провери какво е нивото на разбирането им от хора с аутизъм. Концептуалните мета-
фори – в ролята си на фундаментални и „най-прости“ фигуративни структури – биха могли да пос-
лужат като инструмент, с който да се определи при каква степен на метафоризация индивидите с 
РАС изпитват затруднения. Въпреки че разбирането на концептуалните метафори като начин, по 
който се мисли светът, е основен принос на Lakoff и Johnson към когнитивистиката, те разглеждат 
подробно и така наречените „лингвистични“ метафори. Лингвистичните метафори, подобно на 
концептуалните, изграждат мрежа от семантични релации, което прави възможно проследяването 
на отделните смислови звена по веригата. Подобен систематичен подход към изследването на езика 
отразява силната организираща функция, която притежават концептуалните метафори, изразена 
във възможностите за семантична дисперсия от един конкретен пример към който и да е елемент на 
езиковата система. Лингвистичните метафори също се обособяват в различни видове според функ-
цията, която изпълняват в текста. Най-експонираният вид – романовите или поетични метафори 
(novel metaphors) – се използват в литературните произведения с цел по-ярка образност на езика: „Са-novel metaphors) – се използват в литературните произведения с цел по-ярка образност на езика: „Са- metaphors) – се използват в литературните произведения с цел по-ярка образност на езика: „Са-metaphors) – се използват в литературните произведения с цел по-ярка образност на езика: „Са-) – се използват в литературните произведения с цел по-ярка образност на езика: „Са-
мо от време на време по булеварда профучаваше някоя закъсняла кола с червени драконови очи на ти-
ла си и мръсна бензинова опашка, която дълго след това се утайваше в клоните на дърветата.“ („Но-
щем с белите коне“ Павел Вежинов) Този първи вид лингвистични метафори съвпада с разбирането за 
метафора в езикознанието. Другите подтипове обаче се организират в зависимост от употребата 
им в езика, от произхода и вариативността им и най-вече от тяхната степен на метафоризация. 
Мъртвите метафори например представляват изрази, които произлизат от източник, който вече 
не се използва като дума и когнитивната карта, която свързва двете понятия е изчезнала. Ето защо 
употребата на „мъртвите“ или още „вкаменените метафори“ обикновено не се възприема като пре-
носно значение от носителите на езика. Те са често срещани в терминологията. Примери: пръстен 
(енергиен, магистрален); гърло (на бутилка); офицер, цар, царица (шахматни фигури); клон (железопътно 
отклонение, подразделение на фирма). Третия вид лингвистични метафори, които авторите дефини-
рат, са конвенционалните метафори. Те са преминали през процес на деметафоризация поради честа-
та им употреба в ежедневната реч („плета интрига“, „стигам дъното“,“ям бой“и др.) 

 y Разбиране на метафора и метонимия от деца с РАС. Сравнителен анализ на Runblad и Annaz, 
2010 [7] 

Идеята на авторите да изследват разбирането на метафора и метонимия у деца с аутизъм е 
провокирана на първо място от факта, че повечето изследвания до момента, основани на Теорията 
на съзнанието, се ограничават до изследване на метафора, ирония и идиоми единствено по отноше-
ние на разбиране намерението на говорещия. Основополагащи в изследването на Runblad и Annaz са 
следните два въпроса:

 y Дали разбирането на метафора и метонимия прогресира с развитието на хронологична-
та възраст при аутизма;

 y Как се развива разбирането на метафора и метонимия по отношение на менталната въз-
раст. 

Авторите издигат хипотезата, че групата на деца с аутизъм ще разбира по-трудно метафора 
и метонимия в сравнение с контролна група от деца в норма, но също така, че разбирането на мета-
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фора от децата с РАС ще представлява много по-голяма трудност от разбирането на метонимия. 
Изследвани са 11 деца с аутизъм на възраст между 5 и 11 години и 17 техни връстници в норма. По-
добно на изследването на MacKay и Shaw, 2004, [6] и тук на участниците се представят кратки илю-
стрирани диалози, съдържащи 10 примера на метафора и 10 примера на метонимия. Резултатите по 
отношение на първия въпрос – дали разбирането се повлиява от прогреса на хронологичната възраст 
– показват, че броят правилни отговори при групата на деца с РАС няма никаква връзка с възрастта 
им. В същото време се потвърждава хипотезата, че за тях е много по-трудно да се справят с приме-
рите за метафора, отколкото с тези за метонимия. За да се отговори на втория въпрос – как се раз-
вива разбирането на метафора и метонимия по отношение на менталната възраст – авторите, с 
помощта на стандартизирани тестове, измерват умственото развитие и способността на деца-
та от аутистичната група да разбират метафора и метонимия. На базата на така определеното 
ниво се съставят две групи – контролна и експериментална – които са еквивалентни не по хроноло-
гична възраст, а по степен на умствено развитие. Резултатите показват, че при метафорите деца-
та с аутизъм отново показват значително по-ниско ниво на разбиране от това на децата в норма. 
По отношение на разбирането на метонимия експерименталната група се справя по-добре отколко-
то при метафора, но е също така и доста по-бавна в отговорите в сравнение с контролната група. 

 y Изводи от изследване разбирането на метафора и метонимия у деца с аутизъм 
Резултатите показват, че с напредването на възрастта се подобрява разбирането на метони-

мия, като по този начин се разкриват нейните интерпретативни предимства пред тълкуването на 
метафората по отношение на необходимостта от допълнителна когнитивна обработка. Друг из-
вод, който може да се направи въз основа на резултатите от изследването е, че тъй като няма голя-
ма разлика в представянето на децата от експерименталната група, то децата с аутизъм са афек-
тирани с една и съща сила и по един и същи начин по отношение на неразбирането на изследваните 
тропи. При тълкуване на метафора авторите посочват рецептивните езикови умения като фак-
тор за предсказване на способността за разбиране или неразбиране на фигуративна реч, а не коефици-
ента на вербална интелигентност. Като цяло успешното развитие на прагматичните способности 
зависи от интеракцията между различни елементи като памет, внимание и социални умения. Нару-
шенията в прагматиката често произхождат от една или повече компенсаторни форми на адапта-
ция, дължащи се на дефицити при един или повече елементи, а не на директната връзка между нару-
шението и даден проблемен елемент. Така различните групи успяват да се справят със задачи, използ-
вайки различни механизми и стратегии, които на свой ред ги довеждат до разнообразни прояви при 
изпълнението. Представеното изследване потвърждава хипотезата, че разбирането на метонимия 
от децата с аутизъм е качествено близко до това на децата в норма. Възможно е резултатите при 
разбирането на метонимия да са постигнати чрез атипични когнитивни стратегии. Ето защо е от 
изключителна важност поведенческите изследвания върху аутизма да бъдат подкрепени с по задъл-
бочени изследвания върху мозъчната дейност. 

Заключение 
Статията предлага обзор от актуални научни изследвания, посветени на разбиране на фигура-

тивна реч и местоимения от деца с РАС. Предложените резултати от изследвания демонстрират, 
че с най-ниска степен на сложност се открояват реторичните въпроси, индиректната молба и ме-
тонимията, а с най-висока – иронията, правилната употреба на местоимения и названия, и тълку-
ване на метафора. Тази своеобразна „йерархия“ на трудностите, стоящи пред децата с аутизъм, 
трябва да се вземе предвид в рамките на стратегиите за ресурсно подпомагане. За превъзмогване на 
основните четивни дефицити при деца с РАС би следвало да се разработват софтуерни програми, 
насочени към конкретното усвояване на всяка от тези области на езиковата рецепция, а оттам и на 
адекватната употреба на езика от хората с аутизъм. 

Преносно значение се съдържа в почти всички видове текстове – публицистични, научни и най-
вече художествени. В съвременната парадигма за интеграция на децата с РАС в масови училища въз-
никва въпросът как те се справят с прочита на текстове от учебниците и помагалата. Този въпрос 
добива най- голяма острота когато бъде съотнесен към часовете по литература, в които, ако не се 
обръща специално внимание на разбирането на преносно значение от деца с РАС, то те са априори об-
речени на неуспех. Възниква въпросът за разработване на адекватни стратегии за заучаването на фи-
гуративни изрази така, че това да бъде в служба на деца и възрастни с аутизъм, както при социални 
интеракции, така и при четене. 



403

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Литература:
1. Baron-Cohen, S, Leslie, A.M., & Frith, U, (1985) „Does the autistic child have a „theory of mind?“ Cognition, 

21, 37-46.
2. Deignan, A. 2005. „Metaphor and corpus linguistics“, Benjamins, Amsterdam. 
3. Dennis,М., Lazenby,А.,and Lockyer, L. 2001. Inferential Language in High-Function Children with Autism. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 31, No. 1. 
4. Harley, T. 2008. „Psychology of Language – From Data to Theory“ , Third edition, Psychology press.
5. Lakoff, G.and Johnson, M. 2003 „Metaphors we live by „ The university of Chicago press, London. 
6. MacKay, G. and Shaw, A. 2004.  „A comparative study of figurative language in children with autistic 

spectrum disorders“ Child Language Teaching and Therapy, 20: 13. 
7. Oliver, S., 1998, „Understanding Autism“. Oxford Brookes University. 
8. Rundblad, G. and Annaz, D., 2010. „The atypical development of metaphor and metonymy comprehension 

in children with autism“ Autism, 14: 29. 

Биляна Николова
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, 
катедра „Музика“

УПОТРЕБА НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ В МУЗИКОТЕРАПИЯТА ПРИ 
ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

MUSICAL INSTRUMENTS IN MUSIC THERAPY FOR CHILDREN WITH SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS
Bilyana Nikolova
SU „St.Kliment Ohridski“, Faculty of Preschool and Primary School Education, Music Department

Abstract. This report presents an author research involving implementation of music therapy process for 
children with special educational needs. The study was conducted in 2011/2012 school year with 8 pupils with 
special educational needs at 8 to 15 age, students in 13 OU, Pernik, Bulgaria. The report focuses on the use of 
musical instruments. A specific objectives and expected results from these music therapy sessions were derived 
from a survey of importance of this kind of activity for children with special educational needs. In the report, 
specific music therapy work with children with special educational needs is described, and the results of practical 
observations are summarized while proving therapeutic effects of playing musical instruments in conducted music 
therapy sessions. 

Keywords: music therapy, special educational needs, musical instrument, communication, identity, social 
integration, motor skills.

Наредба №1 за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с 
хронични заболявания на Министерството на образованието и науката определя децата със специ-
ални образователни потребности като „децата и учениците с: 

 y различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), мно-
жествени увреждания; 

 y езиково-говорни нарушения; 
 y обучителни трудности“  [4].

Според същата наредба, на тези деца се осигурява психолого-педагогическа подкрепа, целяща ос-
новно „коригиране и компенсиране на съответното увреждане, нарушение или затруднение“, както 
и „стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална интеграция и професионална реа-
лизация“ [4]. За осъществяване на тези цели се предполага осигуряването на всяка форма на терапия, 
която би допринесла за постигане на положителен резултат. Екипите от специалисти се формират 
съобразно потребностите на децата, обекти на въздействие, но се ограничават основно до специал-
ни педагози, психолози, логопеди и рехабилитатори на слуха или говора. 
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Световната практика в тази област разкрива предлагане на много по-широк кръг от терапии, сред 
които основно място заема и музикотерапията. Възникнала като част от арт-терапията, съвремен-
ната музикална терапия не само бързо се обособява като самостоятелно терапевтични направление, 
но и надраства значително първоначалното си приложение на лечебно средство, насочено към психиа-
трични пациенти. Разширяват се както целите на въздействие (медицински, но и психологически, пе-
дагогически и социални), така и сферите и обектите на това въздействие. Сред основните насоки на 
подобно развитие е работата с деца със специални потребности – музикотерапията се прилага особе-
но активно в тази сфера след 50-те години на ХХ век, а работата на музикотерапевти като Paul Nor-Paul Nor-
doff и Clive Robbins, Suzanne Sorel, Kenneth Aigen и други свидетелства за постигнатите изключителни 
резултати. Съгласно закон от 1975 година, уреждащ нормативно обучението на деца с увреждания, в 
САЩ музикотерапията е включена сред „обслужващите“ терапии, които могат да бъдат застъпени в 
индивидуалния обучителен план на всяко дете [1]. Макар и с голямо закъснение, в последното десетиле-[1]. Макар и с голямо закъснение, в последното десетиле-Макар и с голямо закъснение, в последното десетиле-
тие работещите с деца със специални образователни потребности в България се стремят да наваксат 
своето „изоставане“  в тази сфера. За съжаление поради липсата на достатъчно подготвени специали-
сти, както и на единна стратегия и правила за осъществяване на подобна дейност, музикотерапията 
рядко се реализира като самостоятелна, целенасочено организирана форма на терапия. В повечето слу-
чаи подобни опити се ограничават до употреба на отделни музикотерапевтични методи и техники, 
интегрирани максимално в учебния процес, най-вече под формата на поредната задача в часа по музи-
ка. Т.е. музикотерапията се прилага главно от провеждащите обучението учители, които разглеждат 
нейните елементи в контекста на това, което познават – музикалното образование и възпитание.

Подобна констатация е валидна и по отношение употребата на музикални инструменти, въпреки 
че тази дейност има свои специфични цели и особености на реализация в музикалната терапия, различ-
ни от тези в музикално-възпитателния процес. По тази причина не може да бъде тълкувана еднознач-
но, като нещо тъждествено в тези две сфери на приложение. Методиката на музикално обучение раз-
глежда свиренето на музикални инструменти като основен компонент на изпълнителската дейност. 
Този компонент обаче е насочен единствено към детската градина и началния етап на основното об-
разование, тъй като с преминаването в по-горна възрастова група интересът към подобен тип зани-
мания намалява значително и дори изчезва. Реализацията на разглежданата активност в ранните ета-
пи на обучение цели основно развитие на музикално-изпълнителски сръчности (овладяване специфики-
те на звукоизвличане при различните инструменти) или на специфични музикални умения и способно-
сти (ритмично чувство, необходимо за подбор и изпълнение на подходящ съпровод; свободно оперира-
не с част от основните изразни средства – ритъм, динамика и други; развитие на естетически крите-
рии чрез оценката на звучащата музикална тъкан). Т.е. свиренето на детски музикални инструменти 
в учебния процес е познавателно-образователна дейност, ограничена в определен възрастов диапазон. 
Музикотерапията, от друга страна, разглежда същата дейност като основен, задължителен елемент 
при реализацията на активните музикотерапевтични методи и техники, без каквото и да е възрасто-
во ограничение. При това целите на употреба на музикални инструменти надвишават значително ха-
рактерните за музикалната педагогика предизвикване и повишаване интереса към музикално-изпълни-
телската дейност или овладяване на определени музикални знания и умения.

Всъщност, употребата на музикални инструменти в музикалната терапия има съществено значе-
ние именно в заниманията с деца със специални потребности, тъй като често за тях това е единстве-
ният начин да участват в терапевтичния процес или единственият начин да реагират на външните 
стимули, на заобикалящата ги среда. Освен различните форми на забавяне на развитието, децата с по-
добни състояния обичайно имат и сериозни затруднения с комуникацията, изразяването на собстве-
ните мисли и емоции, осъществяването на контакт с околните. Като резултат, независимо от типа 
на своето увреждане (физическо или интелектуално), децата със специални потребности са в една или 
друга степен изолирани от обществото, от обичайното осъществяване и изразяване на личността. 
В този смисъл заниманията с музикотерапия и най-вече със специфична музикална дейност, каквато 
е свиренето на музикални инструменти, би могло да постигне положителни терапевтични ефекти 
спрямо повечето посочени проблеми. Подобна изява е напълно достъпно и разбираемо преживяване за 
тези деца. Преживяване, което те могат да осъществят и споделят без ограничения. Емоционалният 
език на музикалното изкуство не само обогатява техния вътрешен свят, но и ги подпомага в осъзнава-
нето и опознаването на собствените емоции и предизвиква интерес към съответните преживявания 
на другите. Свиренето на музикални инструменти може да се разглежда и като форма на физическа ак-
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тивност. Сама по себе си тя е особено значима за децата със сензорни или двигателни увреждания, ко-
ито обичайно са физически неактивни или с ограничена подвижност. Много често тези деца огранича-
ват своите двигателни изяви (ако имат възможност да извършват такива) от страх, че има вероят-
ност спецификите на движението им да бъдат обект на наблюдение и присмех. Когато обаче задвиж-
ването на крайниците е мотивирано от дейност, която им е приятна или която отклонява внимани-
ето към звука, създаван от музикалните инструменти, ограниченията се преодоляват доста по-лесно. 
Чрез подобна активност децата се учат да контролират своите движения, подобряват координация-
та си и двигателните си умения. По този начин те успяват в една или друга степен да се освободят от 
уврежданията, които обичайно ги ограничават. Значително се подобряват и тяхното самочувствие и 
себеоценка – посредством промяната в усещането на собственото тяло, повишения контрол над не-
го и извършването на действия, разглеждани като непосилни. Не на последно място свиренето на му-
зикални инструменти е специфична, но много достъпна форма на комуникация, тъй като в повечето 
случаи инструменталните изяви са групови, с равнопоставено участие на всички участници.

От съществено значение за постигането на търсените терапевтични ефекти е правилният под-
бор на музикалните инструменти. Като правило в музикотерапията се предпочитат „технически не-
претенциозни“ инструменти, неизискващи специални умения или обучение. Повечето музикотерапе-
вти използват в работата си най-вече ударни инструменти (инструментите на Карл Орф или раз-
лични видове перкусии)  [3] или такива, създадени специално за терапевтичния процес [2]. Но независи- [3] или такива, създадени специално за терапевтичния процес [2]. Но независи- или такива, създадени специално за терапевтичния процес [2]. Но независи-[2]. Но независи-. Но независи-
мо от своите лични предпочитания или обучението на терапевта, основен критерий в подбора на му-
зикални инструменти е клиентът. Защото „употребата на инструменти е предназначена да реализи-
ра много изисквания, тъй като работата с група деца обслужва многообразие от потребности. Едно 
дете може да се нуждае от стимулиране, друго от организация, на трето може да му е необходима уве-
реност, а четвърто да търси предизвикателство. Каквото и да е изискването, ние работим гъвкаво, за 
да ги посрещнем (потребностите – БН) чрез и в активното музикално преживяване“ [2]. 

Терапевтичното въздействие и значение на музикалните инструменти се потвърди и в проведе-
ната в настоящата учебна година музикална терапия с деца със специални образователни потребно-
сти, обучаващи се в ХIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник. В терапевтичните сесии участ-
ват 8 деца – 7 от прогимназиален етап (VI – VIII клас) и едно от начален (I клас). Сред проблемни-
те състояния са трудности в обучението, различна степен на умствена изостаналост, ДЦП, хипе-
рактивност, говорно-речеви нарушения. Използват се както традиционните детски музикални ин-
струменти (барабанчета, клавеси, ксилофон, конче, триъгълник, дайре и други), така и синтезатор, 
многобройни етнически перкусионни инструменти (рейнстикове, цилиндър буря, различни видове 
маракаси и кастанети, тарамбуки, гуиро, тик-так барабани и други), духови (основно пан-флейти, 
окарини, казу и свирки) и различни инструменти, направени от самите участници.

Въпреки своята „напреднала“ възраст съгласно стандартите на музикалната педагогика, изявата 
посредством музикални инструменти или свободната игра с тях са любимите, предпочитани зани-
мания за членовете на групата. Този елемент на терапевтичните сесии е най-интересен за участни-
ците и до голяма степен именно той „осигурява“ присъединяването им към процеса. В началото на 
терапевтичните сесии децата са така заинтригувани от музикалните инструменти (почти всич-
ки от които виждат за първи път), че често „забравят“ да участват в поставените задачи, заети 
с просвирване и овладяване звукоизвличането на различните инструменти. Това е етап на изключи-
телно бурно и хаотично прозвучаване на инструментите, на борба за „завладяване“ и опознаване на 
по-атрактивните от тях. По-буйните и екстровертни участници са по-активни в този процес и 
свободно и уверено се насочват към всичко, което привлича вниманието им. По-стеснителните чле-
нове на групата наблюдават с интерес действията на останалите, но често не намират смелост да 
се присъединят към тях и се изявяват едва след като друг им предостави желания инструмент. 

С напредване на терапевтичния процес интересът към музикалните инструменти не отслабва, 
но се променя характерът на тяхната употреба. Опознаването на звучността и звукоизвличането 
им преустановява бурното опитване и подмяна на инструментите, а участниците се спират на оп-
ределени, предпочитани от тях инструменти, които максимално отговарят на присъщите на всеки 
участник личностни характеристики. По-активните и самоуверени участници, както и тези, които 
се изявяват свободно и с желание, избират „по-забележимите“ и звучни инструменти от перкусиите 
(триъгълник, дайрета, звънчета) или мелодични инструменти, изискващи повече технически сръчно-
сти и умения (синтезатор, флейти, окарини, ксилофон). Членовете на групата, които имат проблеми 
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със самочувствието или са по-стеснителни и нерешителни, се ограничават единствено до ударните 
инструменти без определена височина, чиито звуци са почти недоловими или лесно се сливат и „изчез-
ват“ в общата звукова маса – основно различните видове маракаси. При осъществяване на цялостния 
терапевтичен процес  прави впечатление устойчивостта на направените избори – участниците въз-
приемат предпочитаните от тях инструменти като свое специфично „притежание“, което не изо-
ставят. По тази причина те не само търсят варианти за промяна на звукоизвличането или изпълнява-
ните модели, така че инструментите им да отговарят на поставените изисквания в различните зада-
чи, но и ревностно бранят своите инструменти от „посегателствата“ на останалите участници – 
в началото на сесиите всеки бърза да вземе своя любим инструмент (дори когато има няколко инстру-
мента от един и същ вид винаги един от тях е предпочитан), който впоследствие отказва да преот-
стъпи на останалите при какъвто и да е повод. Инструментите са „защитавани“ дори при предполо-
жение за чужд интерес – техните „титуляри“ променят своя захват, приближават ги до себе си, а в 
някои случаи и ги крият, защото погрешно са разтълкували нечий поглед или предложение. В няколко 
случая различни участници отказват да се включват в сесиите, защото „техните“ инструменти не 
са налични сред инструментариума или са взети от други членове на групата.

По един или друг начин инструментите отговарят на или отразяват характера на изпълнители-
те, които са се насочили към тях. Но подобна идентификация е по-скоро несъзнателна, а мотивите, с 
които участниците избират един или друг инструмент, съвсем не са така дълбоко осмислени. За ня-
кои деца предпочетените от тях инструменти са важни и ценни, защото овладяването им се свързано 
с преодоляването на много трудности, като двигателни увреждания и ограничения, специфики на по-
становката или на звукоизвличането – при „най-тежкия“ подобен случай участник е заинтригуван от 
тик-так барабана още в първата сесия, но му е изключително трудно да го раздвижи по правилния на-
чин и да получи търсения звук, поради което в следващите осем месеца прави непрекъснати опити, до-
като най-после успее. На други участници избраните инструменти осигуряват усещане за сигурност 
и комфорт – те избират само един инструмент и ползват единствено него в различните задачи (чес-
то повтаряйки и един и същ модел), като това сякаш им дава самочувствието и увереността, че са 
подготвени и се справят с музикалните задачи, освобождавайки ги от необходимостта да се адапти-
рат и да търсят нови решения. Част от членовете на групата осъществяват своеобразна специали-
зация по отношение на музикалните инструменти. Те избират по-сложен за употреба според тях ин-
струмент (свирка, дайре, ксилофон, синтезатор) или такъв, който често е включван в общите изпъл-
нения (барабанче) и много старателно развиват своите изпълнителски умения, чрез което да станат 
неповторими и незаменими в реализацията на задачите. В някои случаи мотив при избора на даден ин-
струмент е идеята за „първооткривателство“ – когато участник пръв е забелязал даден инструмент, 
пръв е проявил интерес към него и пръв го е „просвирил“, това се възприема като достатъчно основание 
за самообявяването му за едноличен собственик и ползвател на въпросния инструмент.

Без значение по какъв начин и поради какви мотиви е осъществена, идентификацията с опре-
делени инструменти подпомага осъзнаването и развитието на личностната идентичност. Упо-
требата на музикални инструменти е със сериозен принос и по отношение социалната интегра-
ция на членовете на групата. В началния етап на провеждане на терапията инструменталната 
изява е единствената, която си позволяват част от участниците. По този начин тя се превръ-
ща в своеобразно средство за комуникация и  приобщаване към групата от страна на тези нейни 
членове, които не умеят или не смеят да общуват по друг начин. За тях музикалните инстру-
менти са сигурно и безопасно средство за споделяне на мисли и преживявания или проява на инте-
рес към чужди такива. А когато подобно действие е придружено със съответната реакция (т.е. 
споделеност на музикалното изпълнение), нараства значително както удоволствието от изява-
та, така и желанието за общуване и радостта, че споделеното е било разбрано. В отделни случаи 
инструменталните „разговори“ и реакции се превръщат  в постоянно поведение. Активност-
та на всички участници в реализацията на тези „разговори“ усъвършенства значително тяхна-
та култура на поведение. Чрез споделяните по такъв начин музикални изяви се усвояват прави-
ла на общуване, които след това се трансферират в социалната практика – толерантност към 
чуждата изява и нейното изслушване (т.е. вникване в представяния модел, за да се подбере под-
ходящ отговор), съобразяване със звучащата тъкан и намиране на подходящ механизъм за включ-
ване, добронамереност към партньора, пренебрегване (поне частично) на собствените нужди и 
его в интерес качеството на общата изява и други. Овладяват се и специфични социални роли и 
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свързаните с тях действени стереотипи (равнопоставени партньори, водещ и следващ, солист 
и акомпаниатор и други).

Посредством музикалните инструменти участниците в групата усвояват и по-специфич-
ни знания и умения. За да успеят пълноценно и разбираемо да екстериоризират своите вътрешни 
преживявания, както и за да се присъединят към преживяванията на околните, членовете на група-
та трябва да овладеят, осмислят и успешно да приложат музикалните изразни средства и елемен-
ти. Придобиването на тези знания променя значително характера на инструменталните изяви на 
участниците и те започват да съобразяват своите изпълнения със спецификите на задачата, а не с 
личните си предпочитания, т.е. прозвучават или комбинират различните инструменти съобраз-
но тяхната звучност и поставено изискване, а не спрямо атрактивността на използвания инстру-
мент или личното си желание да употребят именно него.

Особен елемент в прилагането на музикалните инструменти в проведените музикотерапев-
тични сесии с деца със специални образователни потребности е спецификата на прозвучаване на ин-
струментите. Малка част от участниците свикват със своя предпочитан инструмент до такава 
степен, че механично трансферират характерният за него начин на звукоизвличане и към инстру-
менти от различен тип – например тези, които обичайно ползват маракаси, опитват да прозвучат 
чрез разклащане и инструменти като гуиро, флейта, тарамбука, свирка. В по-голямата си част оба-
че действията на участниците са с противоположна на тази насоченост и са изключително твор-
чески по своя характер. Обичайно последен опитан вариант за прозвучаване на даден инструмент е 
неговото утвърдено и правилно звукоизвличане (например по тарамбуката се удря с ръка едва след 
като всички останали възможности са вече изчерпани, т.е. не са останали палки или други инстру-
менти за нанасяне на удари). Много често отделни елементи на даден инструмент се прозвучават 
самостоятелно (палките на барабанчетата се превръщат в клавеси). Но освен комбинирането на 
различни техни части или намирането на особени механизми на звукоизвличане, децата със специал-
ни образователни потребности проявяват неочаквана креативност спрямо нетрадиционната упо-
треба на музикалните инструменти, променяйки тяхното предназначение при всяка възможност. 
При това тези решения и идеи са доста нестандартни и не се ограничават до превръщането на все-
ки инструмент (или отделен негов компонент) с подходяща форма в микрофон. Пъстрите шейкъри 
се трансформират във великденски яйца, палките – в отвертки или вълшебни пръчици, продългова-
тите маракаси и рейнстиковете – в рицарски мечове или оръжия. Инструментите могат да бъдат 
и конструктивни елементи за изграждане на различни „постройки“.

Подобни трансформации се осъществяват и в противоположната насока – немузикално-музи-
кално. Любопитството спрямо музикалните инструменти (какво е тяхното звукоизвличане, как 
са създадени, от кого, от какво и т.н.) при някои участници надхвърля познавателния интерес. В ре-
зултат, те опитват да направят свои музикални инструменти, превръщайки обикновени предме-
ти от заобикалящата ги среда в звукоизточници. Тези инструменти могат да бъдат съвсем елемен-
тарни, импровизирани набързо (използване на черната дъска като барабан, на детска играчка като 
маракас или на сметалото като камшик) или да са продукт на старателно обмисляне и изработка – 
експериментиране с вида и количеството пълнеж (топчета или природни материали) в изрисувани 
стъклени шишета, направа на рейнстикове и маракаси от картонени кутии, превръщане на ветрила 
в пъстри звънчета посредством добавяне на камбанки и други.

Употребата на музикални инструменти е съществен елемент на активната музикална терапия. 
Постиганите посредством музикалните инструменти терапевтични резултати са многоаспект-
ни – подобряване на двигателната координация и моторни умения, развитие на мисловните проце-
си, осъзнаване на емоционалната сфера на личността, подобряване на уменията за изразяване и въз-
приемане, усвояване на комуникативни модели, усъвършенстване на креативитета и други. Резул-
тати, които имат особен смисъл и значение, когато обекти на въздействие в музикотерапевтичния 
процес са деца със специални образователни потребности. 
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Abstract. The present work shows methodological problems in vocal education connected to the implementation 
of the modern technologies that are successfully applied in vocal work. They are used in the choice and studying 
the songs, in the self preparation of the performers, in concerts, in TV and other performances etc. They are 
implemented primarily to aid and improve the traditional methods and means of teaching. 
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В последните години много учени, изследователи, преподаватели и музиканти разглеждат въпро-
са за приложението на технологиите в певческия процес. Съществуващите многобройни изследва-
ния върху възможностите, които предоставят новите информационни технологии за обучението 
на певците, говорят именно за големия интерес от страна на учените и педагозите. 

Благодарение на развитието на мултимедийните технологии все по-голямо внимание се отде-
ля на аудио-визуалното възприемане на пространствения образ, тъй като за развитието на певе-
ца е особено важно предоставянето на някаква форма на обратна връзка. П. Уилсън, К. Лий, Ж. Кала-
хан, У. Торп изследват ефективността на компютърно-базираната визуална обратна връзка в реал-
но време. Трябва да се уточни, че този вид връзка е предназначена да се използва само като допълне-
ние към традиционни методи на преподаване. Редица изследователи като П. Уилсън, К. Лий, Ж. Кала- на преподаване. Редица изследователи като П. Уилсън, К. Лий, Ж. Кала-на преподаване. Редица изследователи като П. Уилсън, К. Лий, Ж. Кала-
хан, У. Торп, Ч. Шей, Г. Волф, М. Хьос, В. Принц, Л. Бентън и др. смятат, че визуалната обратна връз-
ка може да се използва за подобряване на вокалното развитие на певците и е предпоставка за психо-
моторно ефективно обучение, особено в началния етап [7].

Според Б. Олсон, Ж. Калахан и Дж. Потър вокалният педагог обикновено използва езикова образ-
ност в преподаването, като се опира на собствения си опит и усещания. Много често това не е дос-
татъчно, а се използват и метафори, които не винаги са достатъчно точни и ясни. Освен това уче-
никът получава информация (обратна връзка) за поведението и изпълнението си най-често от оцен-
ката на учителя, която е словесна. Според авторите е необходимо учениците да получат обратна 
връзка в реално време в процеса на обучение. Това ще ги насърчи за подобряване на тяхната вокална 
техника Ето защо Г. Уелч, Д. Хауърд, Е. Химонидес и Дж. Бреретън провеждат едногодишен изследо-
вателски проект, който поставя началото на прилагането на мултимедийни технологии за осигуря-
ване на недвижима визуална връзка във вокалното студио [6]. 

Участниците в разработването и изпълнението на проектите, подкрепят използването на ком-
пютърно-базирана обратна визуална връзка във вокалното студио. Те споделят, че независимо дали е 
само в рамките на един урок, или в продължение на серия от уроци, технологиите допринасят за по-
стигане на по-добри резултати. Направените проучвания установяват, че при използването им се 
увеличава ефективността на обучение на певците. Непосредствената обратна връзка допринася за 
усъвършенстване на техните вокални способности и особено на способността им за контролиране 
на точността на интонацията.

Направените проучвания показват също, че певческото поведение може да се подобри чрез под-
ходящи преживявания, предоставени от технологиите. Осигуряването на съдържателна обратна 
връзка обогатява педагогическата практика. Х. Ричардс, К. Дюран, С. Обата и К. Хол смятат, че как-
то при възрастните, така и при децата, под вещото ръководство от страна на педагога е възмож-
но първоначалното поведение да се промени и да се подобрят певческите умения. Анализът на данни-
те показва, че новите технологии могат да повлияят положително върху поведението и на учите-
лите, и на учениците.

Интернет технологиите не само подобряват обучението, но и се превръщат в основен инстру-
мент във вокалното студио. Наличието на свободен софтуер в различни уеб сайтове намалява драс-
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тично необходимостта от закупуване на индивидуален софтуер. Чрез Интернет се улеснява кому-
никацията между учители и ученици и се осъществява размяна на информация с други преподавате-
ли, музиканти и певци от целия свят. 

Известно е, че в основата на традиционното преподаване стои най-вече устният метод, макар 
че учителите често демонстрират чрез визуални знаци. Днес в Интернет се предлагат редица ви-
део уроци на различни вокални педагози (А. Эбель, Е. Белоброва, Т. Безменова и много други) [1, 2, 3, 4, 
5]. Програмите и уроците, получени чрез Интернет, в никакъв случай не могат да заменят работа-
та с педагога във вокалното студио, а само могат значително да я подпомогнат. Освен това не всич-
ки програми в Интернет, независимо дали могат свободно да се изтеглят, или са платени, предлагат 
качествено обучение. Затова преди да се използват, е необходимо да се проучат внимателно.

Много често се налага да се съкратят част от инструментална мелодия, песен или повтарящи се 
припеви, защото те пренатоварват певеца и са досадни за слушателите. За целта може да се използ-
ват програмни редактори като Sound Forge, Wave Lab,  CoolEdit и др., които предоставят разнообраз-
ни възможности за аудио обработка. 

Навлизащите съвременни технологии предлагат нови възможности – променят се както услови-
ята, така и изискванията към цялостния процес, свързан с вокалното обучение. Ако бъдат пренебрег-
нати, тези технологии ще изправят пред трудности певците, които няма да имат нито психиче-
ска, нито вокална готовност да се справят в променената ситуация. Това изисква въвеждането на 
методи и форми на работа, съответстващи на актуалните изисквания на времето. 

В настоящата разработка се разкриват методическите проблеми във вокалното обучение, поро-
дени от навлизането на съвременните технологии, които се прилагат с успех във вокалната работа. 
Те се използват при подбора и разучаването на песните, при самоподготовката на изпълнителите, 
при концертни, телевизионни и други изяви и др., предимно за подпомагане на традиционните мето-
ди и средства на преподаване. 

В нашата работа с певците от студио „Сарандев“ при Общински младежки център „Захари Сто-
янов“ в град Добрич, се използват постиженията на съвременните технологии, които са важно усло-
вие за качеството на вокалната им подготовка. В студиото, известно със своите традиции не само 
у нас, но и в чужбина, се обучават ученици, изпълнители на поп и рок музика, на възраст от 7 до 19 го-
дини. Дейността ни във вокалното студио е насочена към осигуряване на условия за развитие на во-
калните възможности на всеки певец и за използването им в певческата дейност. 

Модернизирането на вокалното обучение е наложително поради факта, че коренно се изменят 
обстоятелствата, при които се реализира дейността на изпълнителите. Наличието на телевизия, 
интернет пространство, мултимедия и други модерни технологии променят отношението към из-
пълнителската дейност и съответно начините и формите Ӝ на потребление. Навлизайки във вокал-
ната подготовка, технологиите създават нова среда, върху която влияят непрекъснато, като про-
менят акустичните Ӝ свойства. 

Певците от студио „Сарандев“ се обучават в различни акустични среди – репетиционна зала, 
концертна зала и звукозаписно студио. Те се обучават така, че да се справят безпроблемно, използ-
вайки постиженията на съвременните технологии. 

Вокалното обучение започва в репетиционната зала, където се използват предимно традицион-
ните методи на обучение. Тук учениците усвояват певческите навици и умения, работи се по фор-
мирането на певческия глас, поставя се основата на вокалната техника.

В концертна зала продължава работата по изграждане на вокалните навици и формиране на пев-
ческия глас. Тук работата е насочена най-вече към репертоара, чрез който се усъвършенства вокална-
та техниката. Подборът на песните се прави най-често от гледна точка на неговата вокално-тех-
ническа трудност, съобразявайки се с възрастта и гласовите възможности. Тъй като певците ня-
мат възможност да работят с корепетитор, най-често пеят със съпровод от звукозапис. Предпо-
читат се оригиналните инструментални аранжименти, но ако няма такива, се поръчват на специа-
листи. Обикновено по време на репетиция се изисква съпровода да звучи тихо, за да не се налага да се 
надпяват с него. 

Акустичните условия в концертна зала са различни от тези в репетиционна и зависят от голе-
мината и формата на залата, акустичната обработка на повърхностите, мощността на апарату-
рата и др. Тук певецът пее на сцена, където трябва да се чувства максимално комфортно. Известно 
е, че изпълнението на попмузика обикновено става с помощта на звукоусилвателна система. Затова 
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е важно младите певци да се научат да слушат гласа си през нея, да пеят с микрофон, да се ориенти-
рат на сцената и да изберат местата с най-добра чуваемост. 

Микрофонната техника се придобива трудно и изисква много работа. Обикновено певците се 
учат как да държат микрофона – на какво разстояние от устатата, как да го насочват и т.н. За да 
се получи добър микрофонен ефект се работи върху динамиката и фразировката, като се следи да не 
се нарушава целостта на фразата. 

Работа продължава в звукозаписното студио, където певците записват основния глас или допъл-
нителни гласове. Известно е, че студиото за звукозапис оказва психологическо въздействие върху на-
миращите се в него изпълнители. Това е разбираемо, тъй като пеенето на сцена или в репетиционна 
зала е обичайното за тях акустическо пространство. Важното е да свикнат да пеят в новите акус-
тични условия, защото качеството на изпълнение от емоционална гледна точка до голяма степен за-
виси от настроението на певеца. 

Най-характерно за работата в студио за поп-рок певци „Сарандев“ е, че звуко- и видеозаписът се 
използват като едни от най-модерните и ефективните инструменти на вокалното обучение. За-
това почти всички изпълнения по време на концерт или конкурс се заснемат с видеокамера, след кое-
то се наблюдават. След всяко излизане пред публика се прави анализ на изпълнението на всеки ученик, 
като винаги се казва истината. Това калява изпълнителите, а видеонаблюденията им помагат да си 
изградят реален критерий за самооценка.

Въвеждането на новите технологии в процеса на педагогическата работа е съществена предпос-
тавка за оптимална реализация на отделния изпълнител. Това се отнася най-вече за поп и рок певци-
те, тъй като реализирането на този вид музика в най-голяма степен зависи от модерните звукови 
технологии. 
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Образованието претърпява значителна промяна в резултат на дигиталната революция. Револю-
цията в образованието променя не само живота на учениците, но и съвременното общество като 
цяло. Навсякъде около нас хората се учат с помощта на новите технологии:  децата играят сложни 
видео игри, работниците си взаимодействат със симулации, които ги поставят в различни ситуа-
ции, ученици и студенти се обучават онлайн в гимназии,  колежи и университети. Съвременните 
технологии предоставят нови възможности за обучение и са сериозно предизвикателство за тра-
диционните учебни заведения.

Днешните ученици трудно могат да си представят света без компютри, цифрови музикални ус-
тройства, Интернет и други съвременни средства за комуникация. Отговаряйки на изискванията 
на времето, учителите трябва да следят новостите и да са осведомени за постиженията в разви-
тието на технологиите днес, съответно да могат да ги използват в работата си за подобряване на 
качеството на обучение. 

Училищата са дали безценен принос към световното развитие и ще продължат да правят това 
и в бъдеще. Основното предизвикателство сега е дали нашите училища ще бъдат в състояние да се 
адаптират и да се възползват от технологиите.  Затова и задачата е да се преосмисли ролята на учи-
лището днес и да се намерят начини за интегриране на съвременните технологии в клас.

Още през 80-те години на ХХ век се появяват компютърни програми за запис на звук и композира-
не, също така и програми за музикално образование. Компютърните системи с интернет връзка съз-
дават компютърно базирана учебна среда. Интернет осигурява достъп до богат музикален мате-
риал, образователна информация и до различни онлайн класове. Съвременните технологии и особено 
компютърният софтуер променят практиката на преподаване, като предоставят на музикални-
те педагози нови начини и средства за обучение. Новите технологии подпомагат музикалните дей-
ности слушане, изпълнение и творчество. 

Проблемът за използването на информационните и комуникационните технологии в обучение-
то по музика от своя страна предполага следните въпроси:

Могат ли информационните и комуникационните технологии да удовлетворят изискванията 
на съвременното обучение по музика?

До каква степен е разумно и ефективно прилагането на новите технологии в клас?
Как се реализира този проблем в музикалната практика и какви са тенденциите на развитие? 
Програми за внедряване на новите технологии в училищата стартират не само в САЩ, но и в 

други страни на света. Още в края на 80-те години в Китай е създадена образователна телевизия 
(CETV), която излъчва по сателитни канали образователни програми. Всяко училище е оборудвано с 
компютри, СD плейъри, цифрова телевизия и др. Китай започва своето електронно музикално обра-
зование, което съчетава с традиционното. Качеството на обучение се подобрява чрез аудио-визу-
ални учебни помагала и учебни програми. Информационните технологии (ИТ) се превръщат във все 
по-важен инструмент за преподаване. Ето защо В.-Ч. Хо изследва тяхната роля в уроците по музика 
в 15 китайски средни училища в Шанхай. Повечето от анкетираните учениците отговарят, че ИТ 
повишават мотивацията за учене. Уроците стават по-интересни и интерактивни, а гледането на  
DVD ги прави по-стимулиращи [7].

Влиянието на технологичните иновации в музикалната подготовката на учениците в начално-
то училище разглежда Дж. Форест. През 1991 година той започва експеримент с ученици от начално-
то училище „Ортега“ в Остин, Тексас. Тъй като технологията е достъпна за всички деца, тя е интег-
рирана в учебната програма по музика. Компютри, CD-ROM, дръм машини, MIDI клавиатури, синте-
затори и лазерни видеодискове са новите инструменти за преподаване. Включени в учебния процес, 
те насърчават активното участие на учениците в обучението по музика. След тригодишен период 
на такъв тип обучение, резултатите са надхвърлили прогнозните очаквания. Учениците са показа-
ли по-добри умения за решаване на различни проблеми и за мислене, което се дължи на интерактивно-
то ускорено обучение чрез обогатения с изкуства учебен план. Училището получава много държавни 
и местни награди и признания за високи постижения [6].

Ю. В Липянска също смята, че новите актуални технически средства за преподаване по музика в 
средното училище са: музикален плейър, видео, телевизор и синтезатор, които могат да се използват 
за уроците, а също при звукови оформления на училищни празници и събития [1].

Много изследователи се занимават с проблемите, свързани с използването на информационните 
технологии в обучението по музика. Повечето от тях като Б. Нилсон Г. Фолкестад, У. Бауер, Ч. Бърн, 
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Р. Макдоналд, С. Дилън, С. Рийс, П. Макалистър смятат, че новите технологии имат положителен 
ефект върху отношението на учениците към ученето [2, 4, 5, 7, 9]. В повечето случаи направените 
проучвания сочат, че като цяло учителите признават предимствата на използването на информа-
ционните технологии в техния клас за подобряване на музикалното обучение [2;7]. 

П. Бърнард, Дж Фини, Д. Бекстет, Дж. Савидж, Ч.-Х. Лай, В.-Ч. Хо, Т.-В. Чан, Ю. Петелин, Р. Пете-
лин, М. Вагнер, Дж. Брик и други смятат, че бързото развитие на електронните цифрови техноло-
гии налага все повече приложението им в обучението по музика. 

М. Вагнер и Дж. Брик (Маями, Флорида) разглеждат различни начини за използване на караоке в 
класната стая в държавните училища. Караоке е електронна цифрова технология, която дава голе-
ми възможности на изпълнителите, тъй като само с натискането на един бутон те могат да пеят 
сами или едновременно с певеца, автоматично да повишат или понижат тоналността на песента. 
Използването на караоке в общественото музикално училище прави обучението по музика по-съвре-
менно и вълнуващо. Приложението му провокира интереса на  учениците, които по-бързо научават 
текста на песента и усвояват по-лесно музикалните понятия.

През последното десетилетие нараства броят на научните изследвания за приложение на мобил-
ните технологии в музикалното образование. Повечето изследователи в областта на тези техно-
логии претендират, че техните изследвания се основават на обективни доказателства за постиже-
ния в практиката. Те твърдят, че взаимодействията между обучението и мобилните технологии 
са доста сложни и че чрез тях се създават много вълнуващи възможности. Във връзка с приложение-
то на тези технологии авторски колектив – Ч.-Х. Лай, В.-Ч. Хо, Т.-Ф.Чан и др. провежда експеримент 
в Тайван за учене чрез преживяване в началното училище. В този експеримент се използват персонал-
ни цифрови помощници (PDA). С PDA учениците могат да композират мелодии, да ги записват, бър-
зо и лесно да събират данни, които да сравняват и разменят. Взаимодействието на мобилните тех-
нологии с педагогическите практики значително  повишава нивото на знанията на учениците. Из-
ползването им е удобно, целесъобразно и ефективно, тъй като се осигурява информация в реално вре-
ме, когато и където учащите имат нужда от нея – в класната стая, в дома си или на друго място [8]. 

Според Д. Бекстед (Мадагаскар) е време учителите да разчупят традиционните начини и сред-
ства за композиране на музика и да започнат да използват новите цифрови технологии. Въвеждане-
то на евтин и лесен начин за композиране чрез използване на MIDI технологиите и на компютърен 
софтуер в училище се явява междинна и ефективна стъпка в процеса на композиране. Потребители-
те, обаче, трябва да са наясно за ограничените възможности на тези технологии – те не са в състоя-
ние да имитират всички човешки дейности. В този смисъл музиката, произведена чрез MIDI-техно-
логиите, не може да замени живата музика [3]. 

Натрупаният опит в много области на образованието показва, че не само е възможно, но е и не-
обходимо да се използват съвременните технологии при музикалното обучение  на учениците и сту-
дентите. За съжаление и най-съвременната компютърна лаборатория няма да бъде полезна, ако не се 
използва от учителите. Затова пред преподавателите се предявяват изключително високи изисква-
ния. Те не само трябва да следят новостите в областта на музикалните технологии, но и непрекъс-
нато да се усъвършенстват.
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Abstract: This resume reveals an experiment aiming to establish the level of implementation of National 
educational requirements in music for elementary education. The study has been accomplished among students 
from the town of Shumen and Municipality of Shumen for a period of two years. As a result a level of implementation 
of the educational minimum is established, as well as competence level, which are formulated in the relevant 
educational standards.
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Оценяването на учебните постижения на учениците при завършване на конкретен етап или 
степен на образование е актуална тенденция в българската образователна система. Водеща цел е по-
вишаване на образователното качество и привеждане на образователната дейност в училищата ни 
към равнището на европейските изисквания. Осъществяваните през последните години стандарти-
зирани изпитвания по основни общообразователни предмети в края на четвърти и седми клас, как-
то и държавните зрелостни изпити, се утвърдиха като форми на външно оценяване, насочени към 
установяване степента на съответствие между овладяваните от учениците знания и умения и об-
ществено зададените държавни образователни изисквания /ДОИ/.

Измерването на образователните постижения на учениците по предмета музика не е включено 
в системата на националното външно оценяване. Досега не са ни известни педагогически практики 
и експериментален опит за констатиране равнището на овладяване на образователния минимум по 
музика, включително и за разглеждания етап 1. – 4. клас. Опитът показва, че поставяните оценки по 
музика в началния етап в повечето случаи не засягат цялостната подготовка на ученика, неговите 
резултати и постижения, а се свеждат до фрагментарно оценяване на знания или на текуща подго-
товка. Според нашето виждане основанията за тази констатация имат обективни измерения, ори-
ентирани в следните аспекти:

 y са на специалисти музикални педагози в началния етап. В 1. – 4. клас усилията на учителите са 
насочени към постигане на по-високо ниво на подготовка на обучаемите по предметите, под-
лежащи на външно оценяване;

 y са на нормативно определени показатели и критерии за установяване на резултатите от обу-
чението по музика. Въпреки многократните изменения в Наредба №3 от 15.03.2003г за Систе-
мата на оценяване, все още не са посочени конкретни критерии и показатели за измерване по-
стиженията на учениците, както по учебни предмети, така и при завършване на образовате-
лен етап или степен; 

 y Липса на описан педагогически опит за оценяване на учебните постижения от музикално-въз-
питателния процес в училище.

Целта на настоящото изложение е да разкрие резултати от проведено изследване на знанията, 
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уменията и отношенията на четвъртокласници в съответствие с ДОИ по музика при завършва-
не на началния етап на основната образователна степен. За реализиране на целта авторът постави 
следните задачи.

 y Определяне на критерии за измерване на музикално-образователните постижения на ученици-
те при завършване на 4. клас. 

 y Разработване на диагностичен апарат.
 y Апробиране на  разработената диагностична методика;
 y Установяване равнище на постигане на ДОИ по музика за началния етап.

През 2009 и 2010 година са проведени две изследвания с четвъртокласници от Шуменска област. 
Обхванати са училища от различни категории – областен град, общински центрове и малки селища. 
Общият брой на изследваните ученици за двете години е 551. Част от изследваните четвъртоклас-
ници имат различен етнически произход с преобладаващ дял на турският и ромският етноси. Чети-
ри паралелки са с над 50% етнически състав, три паралелки са от 100% турци и/или роми. 378 от из-
следваните четвъртокласници са с майчин език български, 173 са билингви.

За опорна база при разработване на диагностичния инструментариум на изследването приех-
ме ДОИ по музика за началния етап на основната образователна степен. И в двете измервания диаг-
ностичният апарат е еднакъв и включва критериален тест и практически модул. Изборът на то-
зи апарат е съобразен от една страна с дейностния характер на музикалното обучение, а от дру-
га – с поставения в ДОИ по музика акцент, ориентиран към формиране на умения и тяхното прила-
гане в конкретна практическа ситуация. Осъществи се диференциране на стандартите с оглед въз-
можността им за измерване в писмена /тестова/ форма или чрез включване в съответна практиче-
ска дейност.

Поради липса на нормативно зададени стандарти за оценяване като критерии за измерване на 
музикално-образователните постижения на учениците в края на четвърти клас бяха изведени фор-
мулираните в ДОИ по музика за началния етап знания, умения, отношения /стандарти/. 

Двете части на диагностичния апарат измерват всички зададени от ДОИ знания, умения и от-
ношения, които учениците трябва да овладеят в резултат на обучението по музика при завършване 
на началния етап на основната образователна степен /не е включен само един стандарт – Стандарт 
№3 от Ядро 4. „използва съобразно технологичните правила звуковъзпроизвеждаща техника“/. За все-
ки стандарт от ДОИ по музика е формулирана задача. Броят на задачите за различните стандарти 
е различна: при наличие на повече елементи в рамките на даден стандарт се конкретизират от 2 до 
3 задачи; при стандарт със сравнително хомогенна структура и малък брой еднородни елементи се 
дефинира една задача. Разработените диагностични задачи притежават сходни типови характерис-
тики със задачите, използвани във вариантните учебници по музика за 1.-4. клас

Тестът за проверка на музикално-образователните постижения на четвъртокласниците се про-
вежда в рамките на един учебен час. Тестовата батерия съдържа 13 задачи, всяка от които  измерва 
определен очакван резултат, дефиниран в стандартите по музика за началния етап. Към четири за-
дачи е формулирано по едно допълнително условие, което дава възможност в процеса на конкретно 
действие /слушане на музика или работа върху нотен текст/ да се измерват различни образовател-
ни постижения. Съдържанието на тестовите задачи е в съответствие със съвременните възгледи 
за рационален баланс между знания, умения и отношения, където акцентът е поставен върху умени-
ята и компетенциите. Съотнесени към таксономичните нива те оценяват началните когнитивни 
равнища – знания, разбиране, приложение. Преобладаващ дял имат задачите от равнище приложение.

58,8% от тестовите задачи се осъществяват на основата на звучаща музика, избрана от звуко-
носителите за 1. – 4. клас. Те са изведени в началото на теста  с цел едновременно прослушване от 
всички ученици. Музикалните откъси са подбрани от звуконосителите за 1. – 4. клас и имат време-
траене от 0.50 до 2 минути. Изключение правят четири творби, различни за всеки клас, в съответ-
ствие със стандарт от ДОИ, подлежащ на измерване – „разпознава четири, определени от учите-
ля, музикални творби от училищния репертоар“ /Стандарт №4, Ядро 1/. Наименованията на тези 
творби се уточняват предварително с учителя и се записват в съответните задачи преди тестът 
да бъде раздаден на учениците. 

Практическият модул също се осъществява за един учебен час. Неговото съдържание включва 
оценяване на стандарти, чието измерване в писмена форма е  неприложимо. От Ядро 1. Музикална 
практика: музициране и възприемане на музика са включени следните стандарти: Пее с целия текст 
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пет песни по свой избор от училищния репертоар /Стандарт №1/; Пее предпочитана песен, вклю-
чително и от извънучилищния репертоар /Стандарт №2/; Импровизира ритмичен съпровод /Стан-
дарт №3/. От Ядро 3. Музика и игра присъстват два стандарта: Играе право хоро и ръченица /Стан-
дарт №2/ и Импровизира танцови движения върху характерна танцова музика / Стандарт №3/.

В изследването на практическите умения през двете години участват общо 75 ученици, избрани 
на принципа на случайния подбор – по 5 ученици от 1 паралелка във всяко едно от обследваните учили-
ща. В процеса на изследването обучаемите се поставят в условията на съответната практическа дей-
ност, като чрез индивидуално или групово участие се оценяват техните вокални, инструментални 
и двигателни умения и компетенции. Изпълнението и импровизирането на танцови движения се осъ-
ществява при звучащи примери, отново подбрани от компактдисковете за 1. – 4. клас. Музикално-дви-
гателните импровизации са на основата на ръченица, хип-хоп и рок музика. За съчиняването на ритми-
чен съпровод изборът е насочен към народна песен в равноделен метрум. Предпочитанията на учени-
ците, работещи с учебниците по музика на издателство „Просвета“, бяха ориентирани преди всичко 
към песента „Посеяла баба леща“, а ползващите учебника на издателство „Булвест 2000“ – към песента 
„Две невести тикви брали“. При липса на детски музикални инструменти /в 70% от случаите/ се пред-
лагат варианти за съпровод чрез пляскане с ръце, почукване с химикал или молив върху чина, щракане с 
пръсти, потропване с крак, избор на други ефекти, както и комбинации между тях.

С оглед нуждите на изследването се разработи скала за оценяване на учебните постижения на 
учениците, приведена към шестобалната система. За всеки верен отговор в тестовите задачи или 
адекватно практическо изпълнение ученикът получава по една точка. Най-голям брой точки се из-
веждат при задачи, които измерват повече елементи. Когато задачата е изпълнена частично, учени-
кът получава по-малък брой точки, в зависимост от зададените верни отговори. За грешен отговор, 
посочване на повече от един отговор при задача с единствено възможно решение или непосочен отго-
вор, се присъждат 0 точки. В практическия модул, предвид по-високото познавателно равнище при 
импровизиране на съпровод и танцови движения, всяка успешно реализирана задача в тази насока но-
си на ученика по 2 точки. Ако при съчиняване на съпровод ученикът изпълнява само метрум /отчита 
пулсациите или начинът на броене, което може да прави и дете от детската градина/, учебното по-
стижение се оценява с 1 точка.

Анализът на получените данни показва сравнително сходни количествени характеристики на 
музикално-образователните постижения на четвъртокласниците, констатирани  при проведени-
те изследвания в края на учебната 2008/2009 и 2009/2010 година. Неналичието на статистически зна-
чима разлика в измерванията ни дава основание в настоящото изложение да акцентираме върху сте-
пента на постигане на образователните стандарти по музика за началния етап като средноаритме-
тичен показател, формиран върху основата на двете проверки. 

Най-високо равнище на владеене на образователните изисквания от четвъртокласниците 
/83.51%/ е измерено при Стандарт №1 от Ядро 2. Определя характер, темпо, динамика, повторност, 
подобие и различие в подходяща музика. Според нашето виждане това се дължи на многократно из-
ползваните в музикално-възпитателната практика задачи за характеризиране на посочените еле-
менти. Изборът на думи-определения за тези елементи очевидно не затруднява учениците, особе-
но когато те се прилагат към добре овладени творби или към музика с изразен контрастен характер. 
Най-висок е процентът на правилно определяне на темпо и динамика – 91.48%, следван от определя-
не на формообразуващи принципи – 89.13% и най-нисък – при определяне характера на музикално про-
изведение – 69.94%. Нашите очаквания за постигане на по-добри резултати по отношение на послед-
ния критерий не бяха оправдани. Задачата беше насочена не към самостоятелно дефиниране на опре-
деления, а към избор, например на 3-4 думи, описващи характера на слушаната музика.

Сравнително висока степен на успеваемост  /над 70 %/ е регистрирана при стандарти, ориен-
тирани към изпълнение на песни от училищния и/или извънучилищния репертоар /Ядро1., Стан-
дарти №№ 1 и 2/ – съответно 78.40% и 73.88%; разпознаване на слушани музикални творби /Ядро1., 
Стандарт №4/ – 72.15% и импровизиране на музикално-танцови движения /Ядро 3., Стандарт №3/ – 
74.24%.  Предвид възрастовите особености на учениците, логическо следствие е стремежът им към 
активно участие в практически действия. При това тези действия са привлекателни и значими за 
личностната изява на учениците, защото са свързани с изпълнение на предпочитани песни и импро-
визиране върху танцувална музика с широко присъствие в ежедневието на подрастващите /хип-хоп, 
рок-, диско музика и др. /.
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Стандартите с невисок процент на постигане /50-69%/ са насочени към оценяване на знания от 
областта на музикалната писменост, познаване на типични обичаи от фолклорно-обредната ни 
практика, разпознаване на жанрове, на метруми и размери, на музикални инструменти и танцуване 
на популярни български народни танци. 

По отношение на образователното изискване за ориентиране на учениците в жанровото мно-
гообразие на музиката /Ядро 4., Стандарт №1/ измереният резултат от 68.88% показва сравнител-
но добро равнище на овладени знания и умения. Най-висок процент на разпознаване е постигнат при 
марш и ръченица, а по-нисък – при другите два жанра – валс и право хоро.

Знанията на четвъртокласниците за метроритмични особености  в музиката и уменията им за 
разпознаване на музикални инструменти са формулирани в два последователни стандарта от Ядро 
2 „Елементи на музикалната изразност“.

С по-висок процент на образователни постижения /67.88%/ е Стандарт №2, измерващ умения-
та на учениците да разпознават усвояваните от първи до четвърти клас музикални инструменти 
и оркестрови формации. Четвъртокласниците покриват образователния минимум от 80% при раз-
познаване на музикални инструменти по тембър /80.76%/, докато при разпознаване на духов оркес-
тър се допускат повече грешки и резултатът е значително по-нисък – 49.81%. Визуалното разпозна-
ване на инструментите е със сравнително добро постижение от 73.11%. По-високото равнище на 
разпознаване на музикалните инструменти от видовете оркестри, вероятно се дължи на включени-
те в тестовите задачи музикални инструменти с широко приложение в съвременната битова прак-
тика – китара, акордеон, цигулка, кавал, тъпан и др. Отъждествяването на духовия оркестър с наро-
ден оркестър или с оркестър от струнни инструменти, както и непосочването на отговор при го-
лям брой ученици, показва недостатъчно формирани знания в това отношение. 

 При разпознаване на усвоявани метруми и размери в музиката /Стандарт №3 от същото ядро/, 
постижението за стандарта е 60.12%. Най-ниски са резултатите при определяне метрума на пай-
душко хоро /42.98%/ и на размер 4/4 /40.85%/, които присъстват с най-малко задачи в учебните по-
собия. Като се има предвид, че този стандарт съдържа най-голям брой и с различна степен на слож-
ност елементи за оценяване, може да се приеме, че измереното учебно постижение е в рамките на оч-
акваното.

Във връзка с  ориентиране на учениците в „обредно-обичайната същност на най-популярни фол-
клорно-музикални примери“ /Ядро 3., Стандарт №1/ резултатът от измерването е 63.12%. Във всеки 
един от предложените текстови откъси от народни песни, отговорът на задачата е ясно подсказан. 
Подбраните текстове отразяват широко битуващи фолклорни празници и обичаи, усвоявани още 
от детската градина – лазаруване, коледуване, сурвакане, Гергьовден. Въпреки популярността на из-
браните празници, тревожи обстоятелството, че и в двете изследвания немалка част от ученици-
те не посочват или задават неверни отговори на тестовата задача. Най-голям брой непопълнени или 
грешни отговори са констатирани при определяне на  празника Гергьовден с типичния символ люле-
ене на люлки, който се осъществява дни преди или след периода на проверката. 

Количествената характеристика на формираните у учениците умения за танцуване на българ-
ски народни танци – право хоро и ръченица /Ядро 3., Стандарт №2/ с измерен резултат от 57,28 %, 
показва невисоко равнище на интеграционни взаимодействия с часовете по физкултура и спорт, 
както и отсъствие до голяма степен на танцово възпроизвеждане в часовете по музика. От обслед-
ваните 75 ученика правилно изпълняват стъпките на право хоро 62%, а на ръченица – 44%. Останали-
те четвъртокласници допускат грешки и ритмични неточности. 

Държавното образователно изискване за елементарно познаване на нотната писмена медия е де-
финирано в два стандарта /Ядро 2., Стандарти №№ 4 и 5/. Посочените стандарти се характеризи-
рат с нееднакво количествено съотношение на включените в тях елементи, което обуславя разли-
чие в степента на тяхното постигане.  Като рационален вариант приехме обединяване на резулта-
тите от двата стандарта и извеждане на общ процент на образователни постижения – 51.41 % рав-
нище на нотна грамотност. Този резултат, според нашето виждане, може да се приеме като срав-
нително добро ниво на учебно постижение предвид информативното присъствие на нотното огра-
мотяване в системата на съвременното музикално образование. Нашите наблюдения показват, че в 
едно от обследваните училища /в център на селищна система и 100% малцинствен състав на обуча-
емите/, този раздел от учебното съдържание е игнориран от музикално-възпитателната практика. 

Най-ниски резултати на постигане на ДОИ по музика са констатирани при измерване на знания-
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та на учениците за социалното функциониране на музиката, както и уменията им за импровизира-
не на ритмичен съпровод.

 Образователният минимум от знания, които четвъртокласниците трябва да овладеят по от-
ношение на социалната функция и присъствие на музиката в нашето ежедневие са отразени в Стан-
дарт №2 и Стандарт №4 от Ядро 4.  Функциониране на музиката: музика и общество. 

Първият от тях – Стандарт №2 „изразява и аргументира свое мнение за местата, където най-
естествено би звучала музика от различни типове и жанрове“ е с 40.80% на постигане. Формулира-
ната в теста задача към този стандарт отразява дори по-елементарно равнище на познание – при 
прослушване на „Дунавско хоро“, музика Дико Илиев /творба, навлязла широко в бита на българина и 
поместена за слушане във всички вариантни учебници/, учениците да изберат от посочени вариан-
ти подходящите места за нейното битуване – концертна зала, сватба, новогодишно празненство, 
Трети март. Посоченото  равнище на постигане на стандарта /40.80%/ е измерено на основата на 3-
4 зададени верни отговори. 54.89% от учениците посочват по едно или две подходящи места. 22 % 
от зададените отговори са нецелесъобразни или недостатъчно обмислени – бразилски карнавал, рок 
концерт, военен парад. 

По отношение на Стандарт №4 – „знае имената на петима музиканти, свързани с изучавания ма-
териал и елементарни данни за тях“, тестовата батерия включва измерване само на  първата част 
от образователното изискване /знае имена на музиканти/. Най-висок и сравнително еднакъв е про-
центът на учениците,  които избират повече от пет или три имена на музиканти /съответно 
19.34% и 18.90%/. Процентът на посочилите пет, четири или едно име варира в границите от 12.80% 
до 14.02%. Предвид изискването на стандарта за познаване на пет имена, резултатът от неговото 
постижение се оформи като сумарна величина от броя на учениците, посочили пет и повече от пет 
имена на музиканти. Констатираният резултат е със стойност значително под средната – 34.76%. 

Най-ниското измерено образователно постижение /34%/ е във връзка с формираните у ученици-
те умения да съчиняват ритмичен съпровод /Стандарт №3, Ядро 1/. Считаме, че слабият резултат 
се дължи на: 1) неосъзнаване от страна на учителите на широкия потенциал на дейността свирене с 
детски музикални инструменти за музикално възпитание и развитие на учениците /само в три от 
обследваните училища, две от които са базови на Шуменския университет, учениците познават и 
боравят с детски музикални инструменти/, 2) неразбиране от страна на учителите, че липсата на 
ДМИ може да се компенсира и с други средства за съпровод, като пляскане, почукване, потропване и 
други, 3) неприлагането на задачи за изпълнение на съпровод не създава условия за изграждане на уме-
ния от по-висок ранг, насочени към творчески инструментални изяви на учениците.

Анализът на данните от проведеното диагностично изследване позволява да се определи равни-
щето на формирани у учениците знания, умения и отношения и степента на постигане на ДОИ по 
музика за началния етап на основната образователна степен. Измереният краен резултат от 60.22%  
на постигане на образователните стандарти, е значително по-нисък от нормативното изискване 
за 80% овладяване на образователния минимум  по всеки учебен предмет. Всичко това доказва необ-
ходимостта от:

 y провеждане на музикално-възпитателния процес в 1.-4. клас от специалисти- музикални педа-
гози;

 y ежегодно и периодично прилагане на форми на оценяване на резултатите от обучението по 
музика, с оглед повишаване на музикално-образователното качество;

 y откриване на добри педагогически практики, които постигат високо равнище на образовател-
ни постижения на учениците като резултат от обучението по музика в 1-4 клас и популяри-
зиране на този опит.
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STIMULATION OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS BY MUSICAL 
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Konstantin Preslavsky – University of Shumen, Faculty of Education

Abstract This resume presents different aspects of musical education and its importance for the intellectu-
al development of students. Results from the implementation of A. Osborne’s „brain attack“ method and L. Kri-
mak’s method of control questions are shared. As a result of the implementation of these methods, the knowledge 
and creativity of students have been improved. 

Keywords: Knowledge activity, educational methods, musical instrument education/ accordion 

Понятията интелект и интелектуално развитие са обект на научни съждения от страна на 
различни – както български, така и чуждестранни – педагози и психолози. В изследователските си раз-
работки чрез относително различни или сходни тенденции те отразяват тълкувания в областта 
и на тази база терминологичният апарат придобива в известна степен значително пространстве-
на понятийна същност.

Предвид това в настоящия доклад предстои открояване на интелектуалното развитие в кон-
текста на интензивно познавателно развитие в учебния процес по музикален инструмент. В този 
контекст предстои да бъдат представени методи на работа, приложени в процеса на обучение по 
музикален инструмент с цел активиране познавателното развитие.

 При работата в очертаната насока основно се базирахме на следните теоретични обосновки в 
областта. 

Една от определящите за музикално-инструменталното обучение е мотивировката на Павел 
Александров, според която „Интелектът интегрира в себе си сетивните и абстрактните възмож-
ности на човека…да постига истината чрез преработка на различно по модалност знание“. От мо-
тивировката става ясно, че интелектуалното развитие е поставено в тясна връзка и зависимост 
от съвременното научно знание; то служи като инструмент за получаване на нови знания [1:50]. 

В аналогична отправност се определя интелектът и от други теоретици. Иосаф Ладенко, на-
пример, го представя като „…способност да се придобива и съхранява знание, да се разбира и обуча-
ва чрез опита, бързо и правилно да се реагира на нова ситуация“. В унисон с това е и определянето на 
терминологията от Благой Станчев. Той поставя в основата на интелектуалната дейност и разви-
тие на отделната личност „ролята на системата от знания“, с които тя оперира [4:12-13].

За най-удачно в изследователската работа се приема становището на Ангел Железаров, който 
определя интелекта като „съчетание от мисловни способности и познавателни свойства на ли-
чността, което Ӝ дава възможност за творческо изпълнение на конкретни задачи“ [3:6]. Авторът 
много обхватно определя интелектуалното развитие като комплексно проявление на мисловната и 
познавателна дейност при творческия подход в учебния процес.     

Познавателното развитие и неговото активизиране винаги трябва да бъде основна и ръководна 
задача в педагогическия процес. Само когато работи системно и целенасочено за повишаване познава-
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телната активност на обучаваните, учителят постига ефективност в педагогическата си работа. 
Усилията на педагога за постигане на прогресивни промени в познавателния процес винаги биха били 
определящи за неговото развитие и активиране.  

Познавателната способност при всяка личност е индивидуална и се отнася до нейното умстве-
но поведение и дейност. Чрез тях отделният индивид възприема познанието, включвайки процеси-
те учене, възприемане, памет и мислене. Но тук трябва да се имат предвид и биологичните факто-
ри, факторите на околната среда и личния опит, социални фактори, емоции и мотивации, тъй като 
всички те играят роля в развитие на познанието.

Независимо че обучението е иманентно присъщо на обществото, то непрекъснато търпи про-
мени по отношение на цели, задачи, съдържание и форма в зависимост от обществено-исторически-
те условия, при които се реализира [5:43]. Имайки предвид това, както и съвременната интензив-[5:43]. Имайки предвид това, както и съвременната интензив-5:43]. Имайки предвид това, както и съвременната интензив-]. Имайки предвид това, както и съвременната интензив-. Имайки предвид това, както и съвременната интензив-
ност на обществения живот, неговата мобилност и глобалност, основна задача на педагога е непре-
къснато актуализиране и усъвършенстване методите на работа. 

Средоточие на процеса на обучение във висшите учебни заведения е, както овладяването на зна-
ния, умения и навици, така и формирането на ценностни личностни качества. Според Т. И. Шамова 
такава индивидуална отлика е познавателната активност, проявяваща се в насочеността и устой-
чивостта на познавателните интереси, в стремежа към ефективно овладяване на знания и методи-
те на работа за постигане на учебно-познавателните цели [6:18]. 

Така активността се явява условие за познанието, формиращо се в процеса на обучение. Нивото 
на познавателната активност зависи от подбора на средствата за активизиране и от конкретни-
те условия на обучение. Този факт е в основата на принципа за активност и в подбора на средства и 
методи за неговото реализиране.

Според Петър Петров принципът за активност „изразява общото изискване към организация-
та на обучението с оглед на стимулиране на отразително-преобразуващата дейност“. Качеството 
и резултатите от учебната дейност зависят от избора на средства и методи за активизиране на 
обучаваните, както и от условията, в които протича обучението [5:169].

„Активизирането на учениците в процеса на обучението е преди всичко организация и управле-
ние на дейността им, нейното целенасочено ръководство и стимулиране от страна на учителя за 
осъществяване целите и задачите на обучението“. И като се има предвид, че липсва единна система 
от дидактически средства и методи за това, различни автори предлагат разнообразни начини за ак-
тивизиране дейността на обучаемите [5:169]. 

Предвид индивидуалното обучение по дисциплината „Музикален инструмент“, принципът за 
индивидуалния подход „предполага включването на всеки ученик в процес на активно учене“ [6:20]. 
Става въпрос за методи, целящи активизиране търсенето на идеи и интензифициране тяхното ге-
нериране; методи, които активизират търсенето на творчески идеи. 

През 40-те години на ХХ век в коментираната методична област работи американският учен А. 
Осбърн. Негово е изключително интересното предложение за включване в педагогическия процес на 
„метода на мозъчната атака“ („мозъчния щурм“). Съгласно този метод авторът счита, че „тряб-
ва да се помогне на новите идеи да проникнат от подсъзнанието в съзнанието“ като за целта е не-
обходима непринудена обстановка [2:147]. Поставянето на студентите при такива условия ни уве-[2:147]. Поставянето на студентите при такива условия ни уве-2:147]. Поставянето на студентите при такива условия ни уве-]. Поставянето на студентите при такива условия ни уве-. Поставянето на студентите при такива условия ни уве-
рява във факта, че някои от тях умеят да генерират идеи, а други – да ги анализират критично. При 
прилагането на този метод в процеса на работа ръководно бе основно предложението, направено от 
Осбърн – етапът на генериране да се отдели от анализа на идеите.

Прилагайки метода на Осбърн, в часовете по музикален инструмент в ролята на генератори на 
идеи бяха поставени обучаваните студенти, а критик-анализатор е преподавателят. В случай, че 
става въпрос за часовете по акордеон при специалностите „Предучилищна педагогика“ и „Начална пе-
дагогика“, където обучението е групово (по четирима студенти на учебен час – 45 мин.), то тогава 
е възможно самите студенти да бъдат разделени на две групи. В едната група студентите ще се из-
явят като генератори на идеи, а в другата – като студенти-анализатори, критици. 

Съвместната изява на двете групи студенти представлява „щурма“ в образователния процес. 
Тук най-напред се изявяват генераторите на идеи. Те правят различни предложения относно начи-
на на изпълнение на дадена музикална пиеса – по отношение на динамика, щрихи, темпо и пр. (за пие-
си с необозначени такива). В този момент анализаторите съблюдават правилото – критиката все 
още е забранена. 
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Много е важно „атаката“ да бъде добре организирана. Това се постига, ако участниците в нея са 
поставени в приятна, непринудена учебна атмосфера. При такива условия ставаме свидетели на 
множество разнообразни и оригинални идеи. Никой от генераторите не се бои да прави всевъзможни 
смели предложения и по този начин се създава добронамерена творческа атмосфера. 

Следва изявата на критика-преподавател или на критиците-студенти. Тяхната задача е да ос-
мислят внимателно изложените предложения и да посочат, анализирайки, най-добрите от тях. 

Този метод е особено ценен с това, че активира творческото мислене. А творческите прояви са 
основни за интелектуалното развитие на подрастващите. Той провокира възможността за лична 
изява, за генериране на нещо ново и разнородно. Прилагането на тази методика предизвиква актив-
ното отношение у обучаваните чрез адекватно участие на тяхната памет, внимание и наблюда-
телност. Това е верният път за постигане на градивно отношение към познавателното развитие.

На следващо място предстои да бъде отразен друг метод, активиращ познавателната актив-
ност. Това е „методът на контролните въпроси“, предлаган от Л. Гримак. 

Методът включва подготвянето на пакет от контролни въпроси, които педагогът поставя при 
техническото и художествено оформяне на изучавани произведения. Като пример нека вземем етап 
от нашата работа върху полифонични произведения. Коментирайки динамичното изграждане в Ба-
ховата музика поставяме въпроса: „Ако заменим стъпаловидната динамика тук с крещендо и декре-
щендо?“. В такива моменти студентите трябва да са наясно със задължителното поетапно (тера-
совидно) динамично изграждане при полифоничните произведения на Бах. Продължавайки работа-
та върху художественото изграждане на пиесата продължаваме със следващия въпрос: „Ако проме-
ним регистрите в творбата?“. В този случай обучаваният няма да може да даде адекватен отговор, 
ако не е вникнал внимателно в изграждането на музикалната мисъл и съответно не е осмислил удач-
но обозначените превключватели в партитурата. 

От пакета контролни въпроси следващият би могъл да бъде: „Ако използваме изцяло „non legato“ 
при фразите?“. 

Преди да отговори, студентът трябва да прецени дали няма да наруши единното мелодично 
звучене на фразите. Трябва да бъде съобразена промяната на щриха „non legato“ с „legato“ в зависимост 
от структурните особености и логиката в мелодичното изграждане.

Цитираните примери от пакета контролни въпроси ясно открояват необходимостта от тях-
ната предварителна обмисленост. Същевременно педагогът винаги трябва да има готовност и да съ-
умее да реагира при непланирани отговори и въпроси от страна на обучавания. На следващо място 
трябва да се подчертае, че е наложително както разнообразие, така и достатъчно количество въ-
проси с цел разгръщане на по-голяма пълнота в познавателното развитие. 

Споделената методика ясно откроява насоченост към повишаване и активизиране на интелек-
туалното, респ. познавателното развитие, както и на творческите способности чрез провокиране 
на въображение, внимание, комуникативност, творчество. За целта бяха необходими следните ва-
жни условия:

1. Създаването на психологическа нагласа за работа и за активно участие в нея;
2. Осигуряване на благоприятна емоционална атмосфера за учебна дейност;
3. Откриване творческите наклонности у студентите и тяхното организирано ръководство и 

развитие от страна на педагога. 
4. Подбор на увлекателен учебен материал.
Всичко това се явява в потвърждение на дидактическите постулати, според които активност 

в учебния процес и повишаване на познавателното развитие се реализират тогава, когато предлага-
ният учебен материал буди интерес и когато неговото овладяване е свързано с непрекъснато пови-
шаващи се по трудност задачи [5:170]. 

Анализираните резултати от проведената изследователска методическа дейност доказват нео-
споримо своя принос за стимулиране интелектуалното развитие на обучаваните. Оповавайки се на 
теоретичната база, според която интелектът, респ. интелектуалното развитие, е „степен на ор-
ганизираност на знанието, съдействаща за оптимална ефективност…, която се обуславя от това 
до колко знанието стимулира или потиска умствената дейност“ [4:11], ясно се потвърждава една 
от основните страни на интелектуалното развитие. Работейки в тази насока, педагогът доприна-
ся както за максимално получаване на знания, така и за непрекъснато провокиране умствената дей-
ност на студентите. 
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А това са фактори, които не само подсигуряват активно участие, но и допринасят за стимули-
ране на интелектуалното развитие, за повишаване познавателното ниво в един учебен процес, уме-
ло и вещо организиран и ръководен от педагог с оригинални идеи и методи. В съвременното глобално 
и мобилно общество именно към такава изява трябва да бъде насочена методическата работа на пе-
дагога.     
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ХОРÀТА ЗА ДУХОВ ОРКЕСТЪР – ЕДНО ПЕДАГОГИЧЕСКО НАУЧНО ТЪРСЕНЕ ЗА 
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HOROS FOR WIND ORCHESTRA- A PEDAGOGIC SCIENTIFIC RESEARCH FOR THE 
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Konstantin Preslavsky – University of Shumen, Faculty of Education

Abstract: This resume presents a pedagogic scientific research for the process of education concerning horos 
for wind orchestra in Bulgarian folklore. The study presents the melodic character of horos of Diko Iliev- the 
founder of this genre, as well as other composers’ work. On this basis, conclusions for the appropriate use of these 
horos in the educational process, are made.
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Духовите оркестри – тях изтъкнатият български композитор, музикален теоретик и хоров ди-
ригент Добри Христов определя като значителен фактор за музикалното ни възпитание и напре-
дък. Предвид реализирането им като школи за инструментално обучение и музициране, те активи-
зират музикалното развитие у нас в различни насоки [3:85] и поставят началото на професионално-[3:85] и поставят началото на професионално-3:85] и поставят началото на професионално-] и поставят началото на професионално- и поставят началото на професионално-
то оркестрово изпълнителство. 

Създадени у нас след Освобождението – през 1879 г., техният брой непрекъснато нараства. През 
1881 г. те са вече 3, три години по-късно техният брой става 10, през 1885 г. – 14, а през 1889 г. – 24. 
Две години след това – през 1891 г. – военните оркестри в българската войска стават 31. Така се сти-
га и до създаването на Гвардейския духов оркестър през 1892 г. с капелмайстор Йозеф Хохола. По вре-
ме на Балканската война (1912-1913 г.) броят на оркестрите нараства на 50. 

Така под въздействие на тези оркестри духово-инструменталното оркестрово дело се разраст-
ва в цяла България. Появяват си е друг тип духови оркестри. Освен военни, сформират се и град-
ски духово-инструментални състави към съответните градски съвети. Впоследствие разпростра-
нението им продължава и в българските села. Обучените българи-инструменталисти от военните 
и градските духови оркестри, завръщайки се по родните си села, съдействат за сформиране на сел-
ски духови музики (банди), както и за обучение на техния изпълнителски състав. Най-активно то-
ва движение се наблюдава и е характерно за Северозападна България, където почти във всяко селище 
има сформиран градски или селски духов състав. Под въздействие на културно-просветната функ-
ция на тези състави, както и на тяхното музикално въздействие, такива състави получават раз-
пространение и в други области на почти цяла България. Музикалният рефлекс от инструментал-
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ното им влияние се установява и в българските училища, където се сформират ученически духови 
състави [6:652-659]. 

Това повсеместното възникване и разпространение на духови оркестри извън състава на военни-
те очертава тяхното възприемане от масовия слушател,  както и харесването на тяхното инстру-
ментално творчество. Музиката, която те поднасят, завладява аудиторията със своето ново зву-
чене. Освен класически, маршови и жанрови образци, значително присъствие в техния репертоар от-
белязват и пиесите във фолклорен дух, както и българските народни хорà.

Хорàта за духов оркестър се явяват обособен раздел в репертоарното представяне на този тип 
състави като обикновено са заключаващата концертна част и са чакани с особено нетърпение и въл-
нение от гражданството. Те навлиза в музикалния ни живот през първата половина на ХХ век – то-
гава, когато е и тяхното създаване и масово разпространение. Най-хубавите хорà за духов оркестър 
и днес, както някога, с еднакъв успех звучат и на селския мегдан, и на градския площад, и в концертна-
та зала, и в националния ефир.

Именно това българско фолклорно творчество е обект на педагогическо научно търсене с цел 
представянето му пред обучаваната аудитория. Същевременно неговото специфично мелодично из-
лъчване, прозвучало в учебния процес, го прави предпочитано по отношение и на практическата му 
приложност – при усвояването на българските народни танци, например [4]. 

Конкретизираната насоченост на методическата работа относно урочната дейност е съобра-
зена с дидактическите изисквания, според които ефективността на съвременната преподавателска 
дейност се определя до голяма степен от „повишаване на научно-теоретичното равнище на обуче-
нието, на развиващия му характер и възпитателна насоченост“. Така становището откроява науч-
ната организация на педагогическия труд като фактор за постигане на максимална ефективност в 
процеса на обучение и същевременно издига принципа за научно обосновано планиране на педагогиче-
ската дейност [7:351].

Базирайки се на тази обосновка, методическата изява бе ориентирана към научно търсене в об-
ластта на фолклорната инструментална музика и по-конкретно – хорàта за духов оркестър. Целта 
на педагогическото проучване е да сведе до знанието на подрастващото поколение емблематичното 
присъствие на това фолклорно инструментално творчество, да открои неговите характерности и 
да представи специфичната му звучност.

Тематика насочва разсъжденията в две основни плоскости. Първоначално заслужено място се от-
деля на основоположника на този жанр (хорàта за духов оркестър) – Дико Илиев. Посочват се факто-
рите, които определят хорàта му за духов оркестър като предпочитана инструментална форма за 
слушане, развлечение и танцово представяне. 

В същата светлина, на второ място, вниманието се насочва към  аналогичните хорà от други 
български капелмайстори, аранжори и композитори –  негови последователи. 

Напълно основателно, отправна точка на разсъжденията е основоположникът на този жанр в 
българската фолклорна музика – Дико Илиев. На него дължим специално внимание, дълбоко уважение и 
поклон. Масово разпространили се след тяхното създаване, хорàта за духов оркестър продължават 
да звучат и понастоящем. 

Емблематични първоначално за Северозападна България, впоследствие тяхната звучност залива 
цялата страна, дори преминава държавните предели. Те впечатляват със своята пленяваща мелодич-
ност, изградена на основата на градско-селската ни песенност. Дико Илиевите хорà са илюстрация за 
това как предмодерната фолклорна музика може да се преобразува в модерни условия. В този дух те 
са проява на фолклоризъм. Чрез своя творческия усет, композиторът претворява българското хоро 
като го пречупва през призмата на градския ни фолклор. И благодарение на това неговото творчест-
во не достига музейно застиване, а се съхранява като продуктивно усвоена традиция. 

В този смисъл творческото присъствие на композитора се явява основополагащо и определящо 
за развитието на инструменталния ни фолклор като същевременно то формира и значителен дял 
във фолклорно-инструменталната ни традиция.

Представянето на това творческо богатство не е случайно. Дико Илиевите хорà за духов оркес-
тър са с впечатляваща и силно вълнуваща звучност, която е специфична, единствена и неповтори-
ма. Именно това е единият показател, който я прави изключително пригодна за учебния процес  – 
при усвояването на българските народни танци, например. Практиката показва изключителната 
експресия, която тези хорà предизвикват дори сред младото поколение. Те са привлекателна инстру-
ментално-танцова изява, благодарение на красотата и изразителността, която излъчват.
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Притегателната сила на композиторското творчество в този контекст би могла да се конкре-
тизира в следните насоки:

 Това уникално музикално наследство се характеризира със звучност, излъчваща изключителна 
близост най-вече до душевните възприятия на обикновения българин. Тази музика е написана от са-
мороден български талант от селски произход, но е широко адресирана. Тя докосва всеки неин слуша-
тел – от града и от селото – и запазва постоянно присъствие при най-разнообразни изяви – от еже-
дневно-битови до национални празненства и чествания. Факторът, който провокира притегател-
ната сила на тези хорà, е мелодичното им представяне. Мелодиката е тяхната най-ярка и впечат-
ляваща изява.   

 Тази изключителна близост на мелодийния изказ е в унисон с особената развълнуваност и неми-
нуема емоционална приповдигнатост, която те съвсем естествено провокират. В това се крие и 
разковничето на нейното дългогодишно битуване, продължаващо и до днес. То не може да бъде пре-
установено, напротив – никой и с нищо не може да го отдели от българската среда, докато тя съ-
ществува. 

 Хорàта за духов оркестър на Дико Илиев представляват многоцветна палитра. В потвърждение 
на този факт се явява тяхното метроритмично многообразие. То обхваща ритмиките: от двувре-
менен равноделен размер, 5-, 7-, 9-, 11- и 13-временен неравноделен размер в техните най-употребява-
ни варианти (пайдушко, ръченица, дайчово, грънчарско, ганкино и еленино хоро). 

И към днешна дата, засвири ли духовата музика, единствените  хорà, които очакваме, това са Ди-
ко Илиевите. В това отношение композиторът остава ненадминат [5].

Но неговият пример не остава без последователи. Моделът на хорàта му определено генерира в 
съвременните автори творчески инвенции на произведения за духов оркестър. В тази светлина из-
разяваме адекватна признателност към много творци, автори на произведения за духов оркестър, 
провокирани и вдъхновени от примера на Дико Илиев. Така сред диригентите, аранжорите и компо-
зиторите, оставящи следа в развитието на българската народна музика за духов оркестър, освен Ди-
ко Илиев, са Андрей Врачански, Георги Маджаров, Йоло Йолов, Христо и Николай Тоневи, Сашо Михай-
лов, Христофор Раданов. 

След самоукия композитор Дико Илиев подобаващо насочваме вниманието към хороводните ше-
дьоври на Андрей Врачански в музиката за духов оркестър. И той, както и по-възрастните от него 
талантливи творци Дико Илиев и Йордан Змейски, израства и е възпитан във фолклорната атмос-
фера на своето време, което дава отражение върху творчеството му. То е свързано с народните пес-
ни и с инструменталната музика на неговото родно село (с. Селановци), както и с репертоарите на 
духовите оркестри [1].

Удивително е колегиалното отношение на Дико Илиев към творбите на Андрей Врачански. Пър-
воавторът на хорàта за духов оркестър го стимулира да се занимава с музика, да твори и открито 
признава композициите му, изпълнявайки ги със своя духов оркестър. Това е рядко срещано професи-
онално отношение. 

Съществува прилика по отношение на творчеството на Дико Илиев и Андрей Врачански в жанро-
во отношение. И двамата музиканти композират в областта на хорàта за духов оркестър, маршове-
те и жанровата музика. Трябва да се има предвид, че конкретно по отношение на  хорàта, ако при Ан-
дрей Врачански по-популярни са неговите еленини хорà, то името на Дико Илиев, веднага след неговото 
споменаване, свързваме с вълнуващите му дунавски хорà. Но и на двамата автори трябва да се отдаде 
заслужена признателност по отношение на хороводното им творчество за духов оркестър.

Същото отношение дължим и на други от посочените по-горе композитори в тази област. Ня-
кои от тях са наши съвременници. Звучащи в учебния процес, творбите им за духов оркестър пре-
дизвикват интерес сред подрастващото поколение. Такова е вълнуващото произведение на Христо 
Тонев „Дилмано, Дилберо“. Авторът, съвместно с о.з. полк. Иван Денов – бивш ученик на Дико Илиев – 
има реализирани много аранжименти на Дико Илиеви хорà, със запазена мелодика, но звучащи в изпъл-
нение на голям оркестров състав – такава е била и мечтата на самоукия композитор. 

За духов оркестър твори народни творби и друг ученик на учителя Дико Илиев – Ангел Михай-
лов. Не трябва да се пропуска и името на Николай Братанов и неговият принос приживе в областта 
на композициите за духови оркестри.

Напълно в духа на Дико Илиевите хорà е част от творчеството на Христофор Раданов. Една от 
неговите последни композиции е дунавското хоро „Незабравимият бай Дико“, звучаща напълно в уни-
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сон с мелодиката на самородния талант, на когото е посветено. Не случайно хорото е отличено с 
първа награда за написване на творба в памет на Дико Илиев.

С награда е отличено и хорото „Задявка“ (2005 г.), написано за духов оркестър от диригента на 
Врачанския духов оркестър Бойчо Димов. През 2007 година наградата печели и музикантът Митко 
Любенов със своята композиция „Дайчово хоро“ (отново за духов оркестър). Последните две отли-
чия са в рамките на Празниците на духовите оркестри, посветени на Дико Илиев и организиращи се 
в гр. Оряхово – градът, превърнал се във втори роден край за композитора. Но макар и завоювани на 
регионално ниво, те продължават традицията на създателя на този жанр, изразяват в обществено-
то пространство както своята, така и нашата отдаденост на този вид творчество. 

Така композиторите-наследници на създателя на това вълнуващо хороводно творчество възоб-
новяват, съхраняват, продължават и за бъдните поколения Дико-Илиевото дело, една от насоките 
на което е създаване на хорà за отмора и веселие на населението [5]. 

Удивителна е експресията на представеното творчество за духов оркестър, тъй като то про-
дължава да вълнува и към днешна дата. Емоционален е неговият отклик и сред млади, и сред възраст-
ни. Именно мелодичното и метрично богатство на коментираните хороводни творби провокираха 
педагогическото научно изследване в полза на учебната дейност. Емблематичната мелодична изява 
на хорàта с нейната експресия, както и неравноделната  им пъстрота ги превръща в подходяща зву-
ково-инструментална основа за запознаване и практическо овладяване на българските народни тан-
ци. Това е една изключително благодатна база за вълнуващо и впечатляващо практическо обучение. И 
като такова то трябва да запази своите очертания и същност, за да провокира пълноценно разгръ-
щане на практическата дееспособност на педагогическия потенциал.

Резултатите от реализираното педагогическо проучване относно организиране и оптимизира-
не на учебната дейност на база употреба на хорàта за духов оркестър са впечатляващи и ориенти-
рат към следните приоритети:

 y Създаване на непринудена емоционална атмосфера за естествена възприемчивост на коменти-
раните хороводи;

 y Въздействие на мелодичната им експресивност при открояване и овладяване на различната не-
равноделна метроритмика;

 y Влияние на впечатляващата мелодична реализация в процеса на заучаване на съответните хорà.
Организираното педагогическо научно проучване пробуди вниманието на обучаваните. Завладя-

ващата звучност на това творчество провокира тяхната любознателност и желанието им за по-
вече слушателска и танцова рефлексия. Ето защо тези хорà заслужават нашия поклон и уважение. 
Чрез тях българската душа се влива в духовата музика и духовата музика влиза в българската душа. 
А това е и начинът, по който хорàта за духов оркестър се предават от поколение на поколение. Така 
те запазват своето постоянно присъствие сред нас и в българската музикална култура, което е бе-
лег за непреходността на това творчество.
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МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

Любомира Георгиева Христова, Мария Георгиева Пилафова 
ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив

МРЕЖАТА СРЕЩА МУЗИКАТА С ИСТОРИЯТА

TNE NET „MEETS“ MUSIC AND HISTORY….
Lyubomira Hristova, Maria Pilafova 
Ekzarh Antim I Secondary School, Plovdiv

Abstract. The project unites music and history using the resources of computer based technologies. The proj-
ects include Bulgarian National Traditions, customs, Bulgarian composers concerning the period of time between 
the beginning and the middle of the 20 th century and their music. 

Keywords: Project-based education, awards, showing excellence, music, history, ICT 

Главната цел на проекта „Мрежата среща музиката с историята“ е обогатяване знанията на 
учениците чрез ИКТ в тематични области от различни учебни предмети по интересен и забавен 
начин. В статията се описва реализацията на модулите „Български народни обичаи“ и „Върви наро-лите „Български народни обичаи“ и „Върви наро- „Български народни обичаи“ и „Върви наро- и „Върви наро-
де възродени“. Учениците от V и VI клас в ОУ „Екзарх Антим I“ град Пловдив учат заедно, търсят 
информация, обменят идеи, творят, 

Проектно-ориентираното обучение е неизменна част от работата на голяма част от учителите 
в нашето училище. Децата работят по проекти – индивидуални или групови по различни учебни 
предмети – география и икономика, английски език, история и цивилизация, музика......

В началото на учебната година решихме да намерим общите теми в учебните програми по Музи-Музи-узи-
ка и История и цивилизация в V и VI клас. Такива се оказаха темите свързани с българската история 
и традиции:

Таблица № 1

Музика История

Музикално-фолклорни области в България Духовни процеси в следосвобожденското 
българско общество

Български композитори – класици
Преговор на първите български композитори

Културните търсения след Първата 
световна война

Развитие на българската култура през 
втората половина на ХХ век

Обединихме мнението си около няколко проекта, които реализирахме през учебната година:
 y „Българските народни празници и обичаи“.
 y „Върви народе възродени“.

В учебната програма по музика важно място заема изучаването на българския музикален фолклор – 
особености на песните, хората, народните инструменти и обичаите. В V и VI клас учениците 
затвърдяват знанията си за българското народно творчество чрез музикално-фолклорните области, 
които дават вече по-цялостна и пълна картина за особеностите и богатството на нашия фолклор и 
развитието на българската професионална култура.

В часовете по история и цивилизация учениците получават знания и разпознават видни български 
музиканти и композитори, които прославят името на България по света; разбират ролята на 
традицията в процеса на модернизация. Ето защо при поставянето на проекти в този раздел ние 
се съобразихме с факта, че децата вече ще са запознати с обичаите в часовете по музика, а за часа по 
история ще имат възможност не само да повторят наученото, но и да го надградят чрез средствата 
на информационните технологии.

Задачите, които си поставихме бяха:
 y Да се разширят знанията на учениците за българските традиции и обичаи;
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 y Подробно да се запознаят с характерните особености на фолклора;
 y Да се усъвършенстват уменията на учениците за работа с текстов редактор – Microsoft Office 

Word.
 y Да се усъвършенстват знанията им за работа с Microsoft Office PawerPoint.
 y Да се затвърдят умения за ориентиране в Интернет и откриване на необходими материали;
 y Да се развие творческото мислене у учениците;
 y Да се развиват уменията на учениците за презентиране на проекти.

Проектът се осъществява в три етапа – организационен, оперативен и продуктивен:
 y Организационният етап включи запознаване на учениците със същността, целите и задачите 

на проекта. Това се осъществи в часовете по музика и история и цивилизация.
 y В оперативния етап първо се уточниха проектите, по които ще се работи, учениците, кои-

то ще разработват всеки един от проектите, начина по който ще се реализира – като харти-
ен или електронен продукт, както и срока за реализирането и представянето му. В този пе-
риод от работата си учениците активно издирваха информация от различни източници – 
текст, снимков, аудио и видеоматериал. Консултираха намеренията си с преподавател, роди-
тел, уточняваха се възможностите за реализация на проекта и се пристъпи към работа. 

 y В продуктивния етап учениците работиха по изготвянето на самия проект, оформянето му 
в презентация или брошура, избора на подходяща програма, дизайн.

Готовите презентации и брошури се презентираха от авторите пред класовете в часовете по 
история и цивилизация – разказваха как е реализиран проекта, кои са важните моменти в него, на кое 
трябва да се обърне специално внимание. 

Резултата от работата по проектите проверихме в часа по музика със специално създаден за 
целта електронен продукт, който подпомогна преговора във връзка с тест „Музикално – фолклорни 
области“ – междинно ниво. 

               

Два от проектите „Нестинари“ и „Български народни обичаи – кукери и пеперуда“ изпратихме за 
участи в международния конкурс в гр. Занка – Унгария.
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Проектът „Върви народе възродени“ – бе представен на национален ученически конкурс за 
изработване на мултимедиен продукт. Конкурсът бе посветен на създаването на музиката към 
прекрасното стихотворение на Стоян Михайловски и първото изпълнение на празничния химн 
на българската писменост и култура. Във възрастова група 5 – 8 клас I –во място спечели Марияна 
Николаева Топчийска.

           

Проектите са представени на патронния празник на училището и по повод 24 май. Предстои да 
бъдат публикувани на сайта на училището. 

гл. ас. Красимир Станков 
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“

ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН И МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА ЗАНИМАНИЯ С ХАНДБАЛ

DIFFERENTIATION OF THE INTERESTS OF STUDENTS FROM PRIMARY LEVEL OF 
EDUCATION AND MOTIVATION FOR TRAINING IN HANDBALL
Krasimir Stankov
College Dobrich, Shumen University

Abstract: Analyzed the results of a survey with students from eighth grade in terms of preferences for sports 
activities and activities specifically for a handball. The structure of the questions and their degree of difficulty were 
consistent with the age of the surveyed students. Assume that the stability of the differentiation of interests and 
motivation of students will be a factor for the application of advanced system for training in handball. This study 
is part of the scientific work to develop a system to improve teaching handball students basic education.

Keyword: motivation, handball, students.
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Системата за физическо възпитание в училище има изключително важна задача за физическото 
развитие, изграждане на двигателни умения и навици и утвърждаване на здравословен начин на жи-
вот на подрастващото поколение. Заниманията с физически упражнения и спорт в училище и извъ-
нучилищните форми са основното средство за превенция срещу негативните влияния в общество-
то. Така изградената система дава възможност за непрекъснато разширяване, усъвършенстване и 
приемственост в процеса на физическото възпитание през отделните образователни етапи. Един 
от най-важните принципи на съвременната система за физическо възпитание – всестранността – 
поставя на преден план връзката на физическото със здравното и екологично възпитание [1].

Задължителната подготовка по учебния предмет Физическо възпитание и спорт от култур-
но-образователната област „Физическа култура“ в прогимназиалния етап на основна образователна 
степен се осъществява по учебни програми за съответните класове.

Учебната програма по физическо възпитание и спорт за 6ти клас предвижда в ядрото „спортни 
игри“ изучаване на игрите хандбал и волейбол. В общото представяне на програмата е заложено въз-
питаването на кондиционните възможности и по-конкретно развитие на издръжливостта. Про-
дължава развитието на координационните способности за управление на движенията на собствено-
то тяло и на манипулационните движения с уреди. Спортно-тактическите взаимодействия подпо-
магат вземането на самостоятелни решения и на общи действия с партньор. Съревнователният ха-
рактер на дейността, спазването на спортните правила възпитават в дух на спортменство и то-
лерантност в съответствие с идеалите на олимпизма.

Овладяването на учебното съдържание подпомага създаването на физически, психически и емоци-
онален баланс на ученика.

Знанията, технико-тактическите спортни умения, нивото на физическа кондиция и координа-
ция, отношенията към предмета се оценяват чрез Системата за оценяване на учениците по предме-
та „Физическо възпитание и спорт“, внедрена от МОНM.

Началото на хандбалната игра е поставено именно в училище. Играта изисква комплексно 
развитие на физически качества, допринася за всестранно развитие на личността. Обучението 
по хандбал в училище спомага за масовизирането на спорта като основа за развитието на детско-
юношеския и елитния спорт, т.е., би улеснило работата на специалисти и треньори при подбора на 
състезатели за спортни секции и клубове.

Кр. Рачев е на мнение, че масовизирането на отделните видове спорт трябва да се превърне в ос-
новна политика за развитието на високото спортно майсторство.  Следователно масовият спорт 
е наложително да се пренесе в училището, за което е необходимо да се създадат материално-техни-
чески условия и да се намерят организационни решения за обвързване на специализираните звена на 
дружествата за физическа култура и спорт с училищния спорт [2]. 

Това ни насочи към определяне на целта на настоящето изследване: проучване на интересите на 
ученици от основна образователна степен и мотивацията им за занимания със хандбал. 

Задачите, които си поставихме са: 
 y Чрез анкетна карта да диагностицираме диференциацията на интересите на ученици, както 

и отношението им към предмета „Физическо възпитание и спорт“ и по конкретно към ядро-
то „Спортни игри – хандбал“.

 y Да установим провеждано ли е обучение по хандбал и доколко то е било ефективно.
Обект на изследването са 121 ученици от 8ми клас от 3 училища в град Добрич – ОУ „Стефан Ка-

раджа“, СОУ „П. Р. Славейков“ и ПМГ „Иван Вазов“.
Обучението по хандбал е предвидено да започне от 6ти клас по учебна програма. Това ни насочи 

да анкетираме осмокласници, които вече би трябвало да са преминали обучение по хандбал. Анкетна-
та карта съдържа 31 въпроса, трудността на които беше съобразени с възрастовите особености на 
изследваните. Проучването имаше анонимен характер. 

Резултати от анкетното проучване
На въпрос №6 за предпочитано основно ядро на учебното съдържание 89% от анкетираните са зая-

вили желание да практикуват спортни игри, 8% – лека атлетика и само 3% гимнастика. Отдаваме то-
ва на емоционалната насоченост и увлекателния характер, които са присъщи за спортните игри, наред 
със съревнователния елемент и колективното начало. За ниските стойности на другите основни ядра 
съществена причина е занемарената материална база. Данните са представени на фигура 1.
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лека атлетика 
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Фигура 1. Предпочитано ядро на учебното съдържание.

Относно предпочитанията за спортна дейност (№7) 48% посочват спорта волейбол, 17% – бас-
кетбол, 28% – футбол, 7% – хандбал. Тези резултати се дължат според нас на медийната полити-
ка, провеждана от спортните федерации. Ниската популярност на хандбалната игра у нас, слабо-
то медийно представяне и нежеланието на учителите да преподават този спорт са причина за сла-
бия интерес на учениците. Освен това се изисква и специфична материална база, което е допълните-
лен фактор. Впечатлява високия процент отговори за предпочитания към волейболната игра, което 
според нас се дължи на успехите на национално ниво в последните години.
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Фигура 2. Предпочитания за спортна дейност.
Друга група въпроси се отнасят за учебния предмет Физическо възпитание и спорт (№11,  №12, 

№13, №14, №15, №16, №17, №18, №19). Според отговорите на въпрос № 13 – 98% не са съгласни да има 
учебник по Физическо възпитание и спорт. За провеждането на часовете на открито са изявили же-
лание 55 %, а 45% предпочитат във физкултурния салон. Също така 55% от анкетираните участ-
ват в извънкласни и извънурочни форми на занимания със спорт. С интерес очаквахме отговорите 
на въпрос №20 за любимо занимание през свободното време. 35% са посочили спорт, по 28%  – интер-
нет и друго, 9% – обичат да гледат телевизия. Според нас в последните години спортът се комер-
сиализира и вече не е достъпен за всички. Това е една от причините учениците да предпочитат дру-
ги дейности. 

Следващата група въпроси от №21 до №31 включително са свързани с обучение по хандбал, кое-
то анкетираните би трябвало да са преминали. Въпреки че, град Добрич е с традиции и има добре из-
градена пирамида на детско-юношеския спорт, никой от анкетираните не е посочил шампиона на 
България за 2011 година (въпрос №31). Като цяло преобладават отрицателни отговори, що се отна-
ся до спецификата на играта, правилника и желание за занимания с хандбал. Знанията в училище мо-
гат да се получат единствено от учителите. Предполагаме, че в някои училища изобщо не се препо-
дава хандбал. 85% не си спомнят да са преминали обучение и да са изпълнявали специфични хандбални 
тестове. 78% не биха участвали в състезания по хандбал.

 Следователно, на учениците не е била предоставена възможност да се запознаят с хандбална-
та игра. Същевременно 29% биха участвали в системни занимания по хандбал в и извън училище, ка-



430

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

то според нас това е висок процент с възможност да бъде увеличен. Безспорна е ролята на учите-
ля по физическо възпитание и спорт за мотивация на учениците за занимания с физически упраж-
нения и по- конкретно в случая с хандбал. Обучението е единство между дейността на учителя-
преподаването и дейността на ученика – ученето. При съвременните условия трябва да се търсят 
все повече нови форми за взаимодействие между учител-ученик, с цел да се повиши интересът и 
активността на всеки ученик.

Изводи и препоръки
От направеното анкетно социологическо проучване констатирахме, че преподаването на ханд-

бал в училище е на много ниско ниво. Единствено там, където работи специалист по хандбал резул-
татите са добри. Отдаваме тези проблеми на липсата на Експерт по физическо възпитание и спорт 
в град Добрич, който да осъществява контрол върху изпълнението на учебните програми от стра-
на на учителите. От друга страна липсва достатъчно методическа литература, конкретно за ханд-
бал, което ни насочи да разработим система за усъвършенстване на обучението по хандбал на учени-
ци от основна образователна степен. 

Таблица 1. Анкетна карта

1. Възраст 14 години – 62% 15 години – 38%

2. Пол Момчета – 55% Момичета – 45%

3. С желание ли 
посещавате часо-

вете по ФВС?

Да – 75 %
Не -25% Не мога да преценя -0%

4. Достатъчен ли 
е броя на часове-

те по ФВС?

Да – 3%
Не – 97%

Не мога да преценя – 0%

5. Имате ли спор-
тен екип?

Да – 50%  Не – 50% Отчасти – 0%

6. Какви спорто-
ве от осн. ядра 

желаете да прак-
тикувате?

Лека атлетика
8%

Гимнастика
3%

Спортни игри
89%

7. Кой е любими-
ят ви спорт?

Футбол
28%

Баскетбол
17%

Хандбал
7%

Волейбол
48%

8. Знаете ли пра-
вилника на люби-
мият ви спорт?

Да – 83% Не – 0% Отчасти – 17%

9. Преминахте 
ли обучение по 

хандбал?

Да – 17% Не – 83% Отчасти – 0%

10. Как преценя-
вате обучението 

по хандбал?

Ефективно
6%

Задоволително
52%

Незадоволително
42%

11. Обективна ли 
е системата за 

оценяване Евро-
фит?

Да – 27% Не – 11% Донякъде – 37% Не ми е позната 
– 25%

12. Получавате 
ли достатъчно 

теоретични зна-
ния по предмета?

Недостатъчни
15%

Задоволителни
45%

Достатъчни
40%
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13. Трябва ли да 
има учебник по 

ФВС?

Да – 1% Не – 98%
Не мога да преценя – 1%

14. Как оценява-
те способности-
те на вашия учи-

тел?

Отличен специа-
лист
58%

Добър специа-
лист
33%

Недостатъчно подгот-
вен – 9%

15. Трябва ли учи-
телят да участ-
ва с вас в часове-

те по ФВС?

Да – 41%
Не – 6%

Нямам мнение – 53%

16. В какво със-
тояние е мате-
риалната база?

Лошо
15%

Незадоволително
6%

Добро
57%

Много добро – 
20%

Отлично – 2%

17. Къде пред-
почитате да се 

провеждат часо-
вете?

В салона
45%

Навън
55%

На други места
0%

18. Желаете ли да 
има повече със-
тезателни про-

яви?

Да – 83% Не – 0% Не ме вълнуват – 17%

19. Участвате 
ли в извънклас-

ни и извънурочни 
форми?

Да -55%
Не – 45%

20. Какво е люби-
мото ви занима-
ние през свобод-

ното време?

Интернет 
28%

ТВ
9%

Спорт
35% 

Друго 
28%

21. Познавате 
ли правилника на 
хандбалната иг-

ра?

Да  – 4% Не -60% Отчасти – 13%
Само основните 

правила – 23%

22. Участвали ли 
сте в състезание 

по хандбал?
Не  – 78%

Да, само на учи-
лищни състеза-

ния – 12%

Да, на клубни състеза-
ния – 10%

23. Според вас 
хандбалната иг-

ра е:

Интересна
41%

Груба
11%

Твърда
24%

Лесна и достъп-
на – 4%

Неприятна – 20%
24. Вашите ро-

дители запозна-
ти ли са със същ-
ността на игра-

та хандбал?

Да – 13% Не – 66%
Отчасти, но имат по-
ложително отношение 

– 14%

Намират я за без-
интересна -7%

25. Бихте ли 
участвали в сис-

темни занимания 
по хандбал в/ из-

вън училище?

Да, с удоволст-
вие – 29%

Само ако не ми 
пречи на учили-

щето
8%

Не – 63%
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26. Изпълнява-
хте ли специфич-
ни хандбални те-

стове и норма-
тиви по хандбал?

Да – 0% Не – 85% Не си спомням – 15%

27. Удовлетво-
рени ли сте от 

оценката  по 
хандбал?

Да – 23%
Не, твърде су-

бективна е – 34%
Не мога да преценя

43%

28. Можете ли да 
посочите основ-
ните тактиче-
ски системи на 
игра в хандбала?

Да –
6%

Отчасти 
 61%

Само за защита 
 5%

Само за нападе-
ние 
28%

29. Къде според 
вас е най-добре да 
се провеждат ча-
совете по ханд-

бал?

На открито

0%

В зала с хандбал-
ни размери

100%

В училищния салон ( на-
малени размери)

0%

Затревен терен
На терен с из-
куствена на-

стилка
0%

30. Посочете лю-
бима марка хан-
дбална топка.

Puma – 4 отго- – 4 отго-
вора

Mikasa- 3
SB – 1

Spawding – 3
Nike – 1

Kempa – 6

31. Посочете 
шампиона на Бъл-
гария за минала-
та година /2011/.

Мъже: Варна – 1 
отговор

Жени : 0

Литература:
1. Златев, З. Възможности за оптимизиране управлението на системата за физическото 

възпитание и спорт в съвременното училище. Спорт и наука, кн. 3. Ш., 2007. стр. 65-69.
2. Рачев, К. Оптимизиране на подготовката на младите спортисти. С., 1999.

Докладът е по проект с номер: РД – 05 – 236 от 14. 03. 2012 година.



433
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УЧИ И ПРЕДАЙ НАТАТЪК!

LEARN AND PASS FORWARD!
Veska Yordanova Barova
Nesho Bonchev High School; Panagyurishte

Abstract. Goodness is an initial human feature  and it is easy to „infect“ people around you with good. Crea-Crea-
tivity, being also a common talent of Homo sapiens, can be as easily passed forward. Sharing knowledge and news 
between colleagues, students, classmates and parents makes it possible for the novelties to reach more rapidly the 
participants in an managed educational process. In the  Nesho Bonchev High School report, our experience in suc- In the  Nesho Bonchev High School report, our experience in suc-In the  Nesho Bonchev High School report, our experience in suc-
cessful teachers’ motivation is highlighted. Educators use ICT (Information and Communication Technology) in 
their school activities thanks to appropriate organization of in-school qualifications and relevant planning of the 
financial resources for the benefit of the necessary technical equipment.

Keywords: ICT, management, educational process, teachers’ motivation, in-school qualifications, planning 
the financial resources.

„Интелигентният растеж“, поставен като цел в стратегията „Европа 2020“,  изисква образо-
вание, насърчаващо хората да се учат и развиват уменията си. Това поставя високи изисквания към 
квалификацията на учителите, подготвящи учениците за „учене през целия живот“. В условията 
на бързоразвиващо се информационно общество, повсеместното навлизане на информационно-кому-
никационните технологии във всички сфери на икономиката, в бита и обществения живот, изисква 
постоянното развитие на уменията и компетентностите на отделния човек през всички етапи на 
неговото активно съществуване. Това допринася за успешната му социална реализация, за неговото 
ефективното включване в обществения живот и формиране на способности за постигане на успе-
хи в постоянно променящия се свят. Учителят също трябва да развива непрекъснато своите уме-
ния за използване на съвременните информационно-компютърни технологии. Не е тайна, че част от 
учителите се чувстват несигурни при работата си с компютъра и интерактивната дъска, предпо-
читат да използват старите, традиционни методи и учебно-технически средства, въпреки че ясно 
съзнават недостатъчната им ефективност в преподаването. 

Проблемът, върху който се съсредоточихме в своята работа, е „Как да мултиплицираме натру-
паните от отделни учители и ученици знания и умения в компютърните и информационни техно-
логии и ефективно да ги използваме в квалификацията на учителите и управлението на учебно-въз-
питателния процес?“ 

Основната цел: Осъвременяване на педагогическата учебна среда и управление на учебно-възпита-Осъвременяване на педагогическата учебна среда и управление на учебно-възпита-
телния процес, в насока стимулиране творчеството на учителя,  окуражаване да бъде новатор, из-в насока стимулиране творчеството на учителя,  окуражаване да бъде новатор, из-
следовател в прилагането на методики, водещи до мотивиране на ученика за качествено усвояване 
на ключовите компетентности.

Насочихме усилията си в три направления: квалификация на учителите за работа с ИКТ, създава-
не на подходяща материална база за прилагане на наученото и рекламна дейност с цел популяризира-
не на постиженията на нашите ученици и учители.

I. Дейности, свързани с квалификацията на учителите:
Квалификацията се извърши на два етапа: Първи – обучение на отделни учители в различни извъ-

нучилищни звена за квалификация. На втори етап – „Учител обучава учители“. 
На първия етап общо 6 педагогически специалисти бяха обучени за работа с интерактивна дъс-

ка, за работа с технологията Microsoft Mouse Mischief, за работа със системата за електронно обуче-
ние Moodle, с учебните технологии за чуждоезиково обучение на Британския съвет. С квалифицира-Moodle, с учебните технологии за чуждоезиково обучение на Британския съвет. С квалифицира-, с учебните технологии за чуждоезиково обучение на Британския съвет. С квалифицира-
нето на по-малко учители се постига двоен ефект: от една страна, е по-изгодно от финансова глед-
на точка, а от друга, се обучават хора, с определен набор от компетенции, които не всички прите-
жават и така обучението им би било по-трудно. На този етап съществува риск съответните учи-
тели да се окажат неподходящи, да не осъзнаят отговорностите си и важната роля, която им се от-
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режда в последващия етап на вътрешно-училищна квалификация. Тук ролята на директора за подбор 
на подходящите хора е много важна.

На втория етап – вътрешноучилищна квалификация, дейностите са разнообразни, но общо взе-
то, протичат по схемата „Учител обучава учители“. 

На този етап:
 y В методичните обединения се сподели опит и обмениха идеи за приложението на ИКТ в про-

цеса на образование и възпитание на учениците, за възможностите на готовите електронни 
уроци в съответната предметни области, за използването на някои образователни портали и 
платформи.

 y Проведе се квалификационен съвет на тема „Съвременни ИКТ методи в образованието. Спо-
деляне на практически опит“. На заседанието на педагогическия съвет се направи кратък об-
зор за възможностите на ИКТ в образователно-възпитателния процес. Учителите от различ-
ните културно-образователни области споделиха опит за прилагането на тези методи в кон-
кретни урочни единици и различните етапи на преподаване, за възможностите, които интер-
нет дава за работа в клас и за самостоятелна работа.  На това заседание на педагогическия съ-
вет се прие „План-програма за създаване условия за активно прилагане на различни ИКТ в СОУ 
„Нешо Бончев“. 

Като част от тази програма бяха проучени нуждите на учителите за обучение за придобиване 
на умения за работа с компютър. 

 y Създадоха се групи от учители, които ръководителите на компютърни кабинети в училище-
то ни обучиха:

 y За работа с интерактивна дъска;
 y За работа с новия офис-пакет на Майкрософт;
 y За максимално използване възможностите на интернет и някои образователни портали в 

различни предметни области;
 y За работа с електронен дневник;

 y По-напредналите учители се обучиха:
 y За работа с  електронни тестове, тренажори и някои платформи;
 y За изработване на сайтове;
 y За работа с някои образователни блогове.

На този етап мултиплициращият ефект започва ясно да се проявява: от една страна, знания-
та се предават на повече учители, а от друга – споделянето на идеи, обмяната на опит, съвместна-
та работа по задания и проекти „заразява“ участниците в квалификацията и се проявява креатив-
ността на учителите. Не бива да забравяме и положителния ефект от съвместната работа за пси-
хоклимата в учителския колектив.

II. Дейности, свързани с прилагане на наученото и създаване на подходяща материална база:
 y Създаване на подходяща материално-техническа база за работа с ИКТ.

Придобитият опит е необходимо да бъде приложен. Едновременно с квалификацията или като 
непосредствено последваща дейност е задължително оборудването на по-голямата част от кабине-
тите с компютър, проектор и осигуряване на връзка с интернет. Това залегна като основна дейност 
в план-програмата, приета на квалификационния педагогически съвет. През първата половина на 2012 
год. вече 14 от кабинетите ни отговарят на тези изисквания. До края на календарната година всич-
ки трябва да притежават тези най-необходими средства за съвременно обучение. Това е важен мо-
тивиращ фактор за прилагане на наученото на практика и възникване на нови идеи и желание за но-
во обучение у учителите. Подготовката на директора за този етап е най-трудна, защото бюдже-
тът на едно общинско училище не разполага с големи възможности. Подобна стъпка, при липса на се-
риозни финансови средства, се планира поне 2 години напред. Собствените приходи и приходите от 
дарения и проекти са малки за такава голяма инвестиция. Но тази инвестиция е необходима и оправ-
дана.  Такава е, защото ефектът Ӝ е дългосрочен и вложените средства се връщат многократно. Съ-
временните родители искат за своите деца съвременно обучение и този, който им го предлага, полу-
чава тяхното доверие. Бюджетът на голяма част от училищата се формира от средствата по ЕРС 
за ученик. Повече ученици-означава по голям бюджет. Ако педагогическият колектив оправдае на-
деждите на родителите, се създава добър имидж на училището. Добрият имидж означава високо об-
ществено доверие, успешна работа с неправителствени организации, а така повече приходи от спе-
челени проекти и от дарения. 



435

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Фигура 1. Урок с използване на интерактивна дъска

 y Обогатяване на методологията на преподаване на учителите чрез използване съвременни ин-
формационни и комуникационни технологии беше от задължителните и контролирани от ди-
ректора дейности, заложени в план-програмата за прилагане на ИКТ в училище.  50% от учи-
телите споделят, че използват тези методи по-активно в работата си след проведеното обу-
чение в първата половина на 2012 год. Учителите, които работят в кабинети, оборудвани с 
мултимедия, я използват почти всеки учебен час в различни етапи на урока. Косвени доказа-
телства за това са допълнителните консултации, които учителите правят с нашите ком-
пютърни специалисти, и откритите уроци, в които бяха демонстрирани тези умения и от 
страна на колегите, и от страна на учениците. Все още има какво да се желае по отношение на 
дейността. Някои от учителите се нуждаят от допълнително обучение, от време, за да про-
учат възможностите, предлагани от интернет и ИКТ, от натрупване на опит за най-рацио-
нално използване на тези методи. Ясно е, че на този етап се наблюдават известни „залитания“ 
в прилагането на новите методи, неумение да се използват по най-добрия начин, в някои слу-
чаи-страх от грешки и пр. 

Предстои: Обучение на всички учители за работа с интерактивни дъски, изработване на блого-
ве и възможностите за тяхното приложение в училище. Заявката за това обучение дойде от сами-
те учители, които работейки няколко месеца след училищните курсове, чувстват  липсата на ня-
кои познания и умения в практиката си. 

 y Включване на ученици в работата по различни образователни проекти и извънкласни меропри-
ятия, свързани с използване на ИКТ. 

Фигура 2. Екипът на в. „Щъркелово гнездо“
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Фигура 3. Учениците, участващи в предпечата на вестника

 y Продължава обучението на ученици за изработване на рекламни материали и предпечатна под-
готовка на училищните вестници „Будилник“ и „Щъркелово гнездо“; 

 y Част от учениците са включени в поддръжката на училищни сайтове;
 y В изработване на ученически сайтове по проекти и интереси – „Екотийн“, „Нашият свят за-

виси и от нас“, за поддръжниците на ФК „Оборище“, за представяне на компютърни игри, на 
училищния вестник „Щъркелово гнездо“, на читалище „Св.св. Кирил и Методий“ с. Оборище;

 y Изработване на презентации, филми, графични и рекламни материали;
 y Използване на Web 2.0;
 y Включване на учениците в училищни, общински, национални и международни образователни 

проекти.
В тази дейност се включват малка част от учениците ни. Ефектът обаче е много голям, защо-

то сега нашите възпитаници получават безплатно знания и умения, които им помагат за успешна-
та реализация в живота след напускане на училището, за по-висока конкурентност на пазара на тру-
да, за връзки с млади хора в чужбина, за продължаване на образованието в престижни международни 
университети. 

Тук трябва да отчетем мултиплициращия ефект от взаимодействието, от взаимното учене на 
учители и ученици. Освен това обмяната на информация и опит, съвместната работа върху различ-
ни проекти, отговорностите, които се поемат в представянето на национално и международно ни-
во, имат положителен ефект върху взаимоотношенията учител-ученик-родител.

 y Въвеждане на електронен дневник.
След инсталиране на операционната система и специализирания софтуер (AdminER, разработен 

от AdminSoft), от м. април  училището ни е първото в общината, което има функциониращ елек-AdminSoft), от м. април  училището ни е първото в общината, което има функциониращ елек-), от м. април  училището ни е първото в общината, което има функциониращ елек-
тронен дневник. Все още не сме сигурни в степента на положително му въздействие върху образова-
телно-възпитателния процес и взаимоотношенията ни със семействата на учениците, но е факт, 
че едно съвременно училище трябва да има електронен дневник, осигуряващ навременна и точна ин-
формация за част от родителите. Определено върху част от учениците това имаше дисциплини-
ращ ефект.

III. Дейности, свързани с популяризиране на направеното сред обществеността.
Широката рекламна дейност в рамките на общината за популяризиране дейността на учители и 

ученици е необходимият стимул за всички участници в образователно-възпитателния процес, кой-
то довежда до признание, задоволство и необходимост от допълнителна работа и овладяване ново-
стите в ИКТ. 

 y Ден на отворените врати на СОУ „Нешо Бончев“ – проведе се на 24. 03. 2012 год. 
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Фигура 4. Открит урок за Нешо Бончев.

В този ден бяха представени15 урока, в които се демонстрираха знанията и уменията на учени-
ците и учителите за работа с различни ИКТ методи, както и прилагани продукти на Microsoft. 

Фигура 5 . Бинарен урок I и Х клас

Част от представените уроци бяха бинарни, а един от тях беше с ученици от I-ви и Х-ти клас. 
Умението на учителките, съчетано с предимствата на традиционни и модерни технологии като 
„Microsoft Mouse Mischief“ и работата с интерактивна дъска, даде възможност в един час да бъдат 
обучавани ученици с голяма разлика във възрастта, без това да намали интереса им към преподавана-
та материя. 

Фигура 6. „Математика преди Коледа“

 y Празници в I клас „Математика преди Коледа“, „Вече сме грамотни“, „Всички букви зная“, де-
монстриращи уменията на първокласници за работа с Microsoft Mouse Mischief;

 y Демонстрационен урок в панагюрски детски градини на Областната конференция по предучи-
лищно възпитание „Водим бъдещето за ръка“, консултанти за който бяха наши учители;

 y Родителска среща на Iв клас за запознаване с възможностите на Envision  и  Microsoft Mouse 
Mischief . Електронна анкета „Познавате ли своето дете“;

 y Участие на семейни екипи от родители и деца в работата по образователни проекти;
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 y Участие в проекта на градска библиотека „Стоян Дринов“ за изработване на презентации на 
тема „Името на моята улица“. 

Подкрепата на този и много други общински проекти, заемането на призовите места и съвмест-
ната работа с общински и неправителствени организации, разширява кръгозора на учениците, пома-
га в общуването им и ги мотивира за активно участие в учебната и извънкласните дейности.

С тези прояви доведохме до знанието на панагюрската общественост резултатите от нашата 
дейност. Така направихме необходимото, за да популяризираме работата си в насока създаване на ус-
ловия за съвременно обучение и възпитание на панагюрските деца. Последното е условие за подобря-
ване на училищния имидж, за повишаване доверието на родителите към учителския труд, за удо-
влетвореност на учителите от постигнатото и мотивация за повишаване на квалификацията и 
прилагане на наученото в практиката. 

Фигура 7. Семейни екипи от проекта „Подай ръка на родния край“

Въпреки че са налице страх и притеснение от прилагане на ИКТ при част от учителите, вече смя-
таме, че те могат да бъдат преодолени при навременни финансови вложения за:

 y Подходяща вътрешноучилищна квалификация, която да даде на учителите сигурност за раз-
биране и постоянна подкрепа, необходими за непрекъснато усъвършенстване на придобитите 
умения;

 y Осигуряване на материална база създаваща условия за прилагане на наученото в процеса на об-
разование и възпитание на учениците, както и за усъвършенстване на знанията и уменията на 
учителите.

При тези условия съществуващият в нашите педагози естествен стремеж към развитие и про-
фесионално усъвършенстване се проявява и предава на останалите участници в образователно-въз-
питателния процес. 

Мариана Ачева, Румяна Неминска, Станислава  Димитрова 
137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София 

УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО СЕ ТВОРИ ЗА БЪДЕЩЕТО

THE SCHOOL, WHICH CREATES THE FUTURE
Mariana Acheva, Rumyana Neminska, Stanislava Dimitrova
137 High School „Angel Kanchev“, Sofia

Abstract. 137 High School „Angel“ – a school that can proudly said – „We create the future. We build the fu-– a school that can proudly said – „We create the future. We build the fu- a school that can proudly said – „We create the future. We build the fu-– „We create the future. We build the fu- „We create the future. We build the fu-
ture!“ It is not only an institution of education, it is not only legally arrange and organize. It is the Spirit, Will, Am- It is not only an institution of education, it is not only legally arrange and organize. It is the Spirit, Will, Am-It is not only an institution of education, it is not only legally arrange and organize. It is the Spirit, Will, Am-
bition, Dignity! Preserved the spirit of antiquity and tradition, preserved in itself the best of educational tradition, 
proud and ambitious paves the way for innovation, and outlines the foundations for the future!

Keywords: innovation, creativity, future
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137 СОУ е като пчелен кошер. Високият професионализъм на педагогическия екип във всеки обра-
зователен етап е предпоставка за имплицитно развитие на личностни качества и умения в ученици. 
Много преди да се заговори за въвеждане и развитие на компетентности и нагласи (ЕРР), за практи-
ческа реализация на знанията, в нашето училище тази идея се реализира със замах и резултативност. 
Екипът в училището, което твори бъдещето е разнолик, устойчив, многопластов.... – като идващо-
то Време. Идеите и уменията му винаги впечатляват със своята проективност и съвременност. Той 
е огледално отражение на потребностите на съвременното общество, дори понякога изпреварващо 
системата, от която е част. 

Ръководният екип е представителното лице на институцията.Изграден от личности, умеещи 
да мотивират, организират, действат като новатори, мениджъри, ментори. Винаги можеш да ги 
откриеш в центъра на случващото се – проектна дейност, иновативни тенденции, новаторски под-
ходи. А и не само там – в дните на усилна работа винаги са в „кипежа на градежа“. 

ТОВА СМЕ НИЕ......
А ВСЪЩНОСТ.... 137 СОУ „Ангел Кънчев“ – София е член на Асоциацията на Кембридж училищата 

в България, изпитен Център за Кеймбридж сертификати по английски език и член на Ingot academy по 
информационни технологии, с номинация „Училище за пример в иновациите от България“ /по предло-
жение на Майкрософт, България за световния форум в Вашингтон, САЩ/ . Училището има сключен 
договор с Нов български университет за директен прием – трети семестър /при успех Много добър 
в профил Технологичен/, като бизнес-обучение по програмите на Джуниър Ачийвмънт се изучава от 
I до XII клас. Престижът на 137 СОУ се утвърди през последните години благодарение на смелите но-
ваторски идеи, повишаване квалификацита и усъвършенстване на учителите. 

Нашето училище е училище-екип с визия за бъдещето... В основата на тази визия са взаимодейст-
вията с партньори от всички сфери, представители на европейските институции, централната и 
местната власт, бизнеса и обществеността. Център на дейностите са образователните и възпи-
тателните потребности на учениците, като целта е чрез иновационни модели те да намерят съ-
временни решения на своите образователни очаквания, както и да получат адекватна подготовка за 
бъдещата си професионална реализация и личностното си развитие. Учениците в нашето училище 
се учат да поемат отговорност, да взимат решения, да правят адекватен избор за бъдещето си, да 
развиват естетическа, културна и гражданска чувствителност. Това се постига в интерактивната 
образователна среда, осигуряваща повишена активност на учениците, смяна на ролите на обучава-
щия и обучавания, специфична организация на времето и пространството и др. Учителите-новато-
ри са медиатори, а не информатори. Обучени за лидер-coach, те осъществяват диалогово общуване, 
основано на взаимно разбиране, взаимодействие, съвместно решаване на значими за всички участни-
ци задачи. Всеки участник е със свой индивидуален принос, става обмен на знания, идеи, дейности. И 
всичко това протича в атмосфера на добронамереност, емоционален и интелектуален комфорт за 
всички участници в учебния процес. Най-разпространените и най-използваните форми и методи на 
обучение в нашето училище са: различните видове тренинги, делови игри, метод на конкретните 
ситуации, групови дискусии, решаване на казуси, разработване на практически задачи и създаване на 
определен продукт и др. Формирането на предприемачески дух започва от първи клас с изучаване на 
бизнес-обучение по програмите на Джуниър Ачийвмънт. Учениците от началните класове с желание 
се включват и в ежегодните национални състезания „Малките в действие“ за представяне на ориги-
нална бизнес-идея. Осъществява се приемственост със следващите образователни степени, където 
продължава обучението по предприемачество и бизнес и се създават учебни компании, /април 2011г. , 
Рига, Латвия Международен форум на ученическите компании, Сертификат за най-добър рекламен 
клип/, както и в Мениджър за един ден, инициатива на фондация Джуниър Ачийвмънт. В тази иници-
атива изявени ученици са били избирани за кмет на София, заместник-министър на МОМН, началник 
на РИО, София-град, служители в Майкрософт.... Важен факт, за уважаващо себе си училище, са от-
личните постижения на учениците през 2012 учебна година: призовите места на Национално състе-
зание по Английски език на Асоциация на училищата Кембридж; първото място на ученичка от 7 клас 
( с 98 точки от 100 възможни) на ХХХI Национална олимпиада по български език и литература и др...

 Въвеждане на иновациите още в начален етап е свързано с разбирането, че подготовката на чо-
вешките ресурси, адекватни на промените в обществото и икономиката, започва от ранна детска въз-
раст. Поощряването на самооценката Няма друг като мен! в началните класове, в следващите обра-
зователни степени се развива по посока формиране на ключови компетентности, креативност при 
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решаване на проблеми, проектно и изследователско учене и мислене, работа в екип, управление на ка-
риерата. Акцентът се поставя върху резултатите от обучението: какво ученикът знае, разбира и 
може да направи при завършване на учебния процес. Това са не само теоретични знания, практически 
опит и технически умения. В съвременното общество на полюсни модели от съществено значение 
е формирането на социалните умения. Водещата им роля се осъществява и подпомага от Училищ-
ния психолог и Педагогическия съветник, родителското настоятелство и цялата училищна общ-
ност. Прекрачвайки училищния праг на 137 СОУ „Ангел Кънчев“ малките ученици попадат в надеждните 
ръце на своите първи учители. Те се ползват с авторитет, притежават способност за поемане на отго-
ворност, имат дългогодишен опит и професионална компетентност. Не е случайно, че точно в начален 
етап започнаха да се внедряват първите иновации – авторските електронни уроци с мултипойнт 
системата „Енвижън“. Учителите-новатори Румяна Неминска и Десислава Миленкова получиха про-
фесионално признание на Европейския форум за иновации в Берлин, Германия, а след него и на Между-
народния форум в Кейптаун /ЮАР/. След успешната апробация и проведеното от тях обучение на 
учители и директори от цялата страна, „Енвижън“ се превърна в „мрежов проект“, включващ сто-
тици български училища. Румяна Неминска завоюва номинация за учител на годината /2010г./ и носи-
тел на Почетното отличие на МОМН „Неофит Рилски“ /2010г./, а Десислава Миленкова стана учи-
тел на месеца в Европа за представения резултат по проекта „Internet – our first steps“. През 2011г. но-
сители на достойната номинация „Неофит Рилски“ станаха Мариана Ачева – начален учител, автор 
на учебници и учебни помагала и Виктория Каранлъкова – главен учител, преподавател по БЕЛ. С гор-
дост трябва да се отбележи фактът, че през 2012 г. в нашето училище отново има удостоени и но-
минирани с почетното отличие за принос в българското образование; също и колеги спечелили първо 
място в Националния конкурс „Училището-желана територия“, в тематична насоченост „Инова-
ции и иновативни технологии за формиране на ключови компетентности“, както и едно от първи-
те места в Националния конкурс за „Гражданско образование“ на МОМН.

 Активното включване в проектна дейност допринесе за създаване на Учебно-творческия цен-
тър за целодневно обучение по проект „Алианс „Детски хоризонти“, Национална програма „Учили-
щето-територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от на-
чален етап“. Проектните дейности,свързани със занимания по интереси в полуинтернатните гру-
пи се осъществяват в пет направления: наука, изкуства, образователни и занимателни игри, спорт 
и откриват пред малките ученици разнообразни възможности за учебна и творческа изява. В ориги-
налната авторска програма са включени дейности за работа в екип, както за учениците, така и за 
учителите и възпитателите им. Авторът и координатор на проекта е Мариана Ачева. През 2011-
2012 учебна година учениците от начален етап изключително успешно се включиха в международен 
проект „Оnce upon a time“. В продължение на година проектът подпомага културният и образовате-
лен обмен между партньори на Англия, България, Испания, Италия, Румъния и Турция. 137 СОУ „Ангел 
Кънчев“ е партньор по този проект. Ученици и учители от училището преживяха една незабрави-
ма седмица в Донкастър, недалеч от Манчестър в Англия. Нашите ученици представиха чрез драма-
тизация и графики образа на английския герой Робин Худ. Атрактивните новаторски модели, въвеж-
дани в извънкласните дейности на прогимназиален и гимназиален етап имат за цел да формират ес-
тетическа, културна и гражданска чувствителност, нацианална духовност и идентификация. Най-
значими сред тях са:

 y „Академия Европа“ / Проект Evroscola Strasburg за посещение и запознаване на ученици от гим-
назиален етап с работата на Европейския парламент/, 

 y  „Академия България“ /срещи-семинари с представители на европейските институции, цен-
тралната и местната власт, с дейци на изкуството и културата/, 

 y „Училище за шампиони“ /засилена общообразователна и езикова подготовка на нашите учени-
ци за участие в международни и национални състезания и конкурси/ Резултати: призови мес-
та в олимпиадите по английски език, математика, история и география, както и в състезания-
та „Познавам ли моята България“, „Големият до мен“, „Колоездене“, „Европейско кенгуру“, „Ди-
алоги культур“ и др./, 

 y „Полюсни модели“ /срещи-семинари с успели българи от страната и чужбина/, 
 y „За книгите“ /проект в обучението по литература/,
 y Ден за самоуправление /ученици осъществяват админидтративна и преподавателска дейност/ 

и др. 
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Училището има опит и в e-Twinning , част от програмата Коменски – учене през целия живот. 
В нея участниците обменят идеи, добри практики, иницират и участват като партньори в раз-
лични проекти, участват в различни онлайн обучения, свързани кариерното развитие. Ползването 
на e-Twinning платформата е една съвременна форма за реализиране на училищната програма за още 
по-висок училищен авторитет. Учителите-новатори в нашето училище имат национално и меж-
дународно признание, но от значение са и дейностите за повишаване квалификацията на всички ос-
танали учители. През учебната 2010-2011 година се проведоха обучения по Програмата за управление 
на конфликти, посредничество и съжителство в училище /реализирана в партньорство с Университе-
та в Гранада, Испания и фондация „Европартньори 2007“/, „Лидер-Коуч 3-то поколение“ /проведено от 
проф. Росица Велева/, „Енвижън“ /проведено от Кирил Русев, Десислава Миленкова и Румяна Неминска/. 
На тазгодишния Team building се споделиха интересни новаторски идеи, постигна се съгласуваност и 
мотивация за изпълнение на значими за училището проекти, което е стъпка напред при осъществя-
ване на училищната стратегия за изграждане на училище-екип. По програма Учене през целия живот 
– секторна програма Коменски – Министерството на образованието, младежта и науката и Цен-
търът за развитие на човешките ресурси връчи на 137 СОУ „Ангел Кънчев“ Сертификат за цялост-
но качествено изпълнение на проекта „Тревожим се за пропиляното“, реализиран от 2006 до 2009 г с 
партньори от Англия, Швеция, Италия, Полша и Румъния. 

Технологиите стават все по-голяма и важна част от живота ни и много скоро те ще променят 
почти всички институции, които познаваме. Изключение не прави и училището. Всъщност, няма 
нито един проект за подобряване на образованието, който да не включва технологиите, независи-
мо дали става въпрос за електронни учебници или интерактивни методи за обучение. Сайтове на на-
чалните и прогимназиални класове са „виртуални витрини на ученическите постижения“. Интер-
нет- публикациите и видеоклиповете на Поли Рангелова -учител за начален етап, правят проектите 
популярни чрез училищния сайт и страницата на училището във Facebook. Тя е създател и админи-
стратор на общността „Начално образование“ чрез BG log.net. Интегрирането на информационни-
те технологии в прогимназиален и гимназиален етап е едно от най-интересните предизвикателства 
пред учителите-новатори. Технологии като интерактивната бяла дъска, технологичната писалка, 
таблети, кинекти, се използват все по често в класните стаи на 137 СОУ. Педагогическо предизвика-
телство е и въвежднето на мултипоинт технологиите в горните класове – чрез въвеждане на апро-
бациите, се откриват нови възможности както на системата, така и на образователния процес в 
5-12 клас. Активната дейност на училището за въвеждане на иновативни тенденции в образование-
то направи възможно спечелването на проект „Web базирани партньорства“. През месец април,2012 
г. представители от различни институции на 11 европейски държави посетиха 137 СОУ във връзка с 
учебна визита на тема „Web базирани партньорства“. 

Като член на Ingot academy по информационни технологии училището е с номинация „Училище за 
пример в иновациите от България“ /по предложение на Майкрософт, България за световния форум в 
Вашингтон, САЩ/. Екип от учители-новатори, преподаватели по информационни технологии, из-
готвиха сайт на училището чрез програмата Microsoft Office Live. Той беше класиран в Конкурса на 
Центъра за развитие на човешките ресурси „Моето училище в Интернет-прозорец към света“. За-
едно със 100 български училища беше включен в англоезичен к 

В началото на тази година представители на училището участваха в Schools leadership forum, 
част от програмата „Партньори в познанието“, организирана от Microsoft corporation. Обучител-
ният семинар на Майкъл Фулън – професор от университета в Онтарио, беше за продукти за об-
разованието. В изданието на Microsoft corporation INNOVATIVE SCHOOLS, разпространявано в цял 
свят, е публикувано 137 СОУ като едно от тези училища в света, което кандидатства за „Ментор 
в иновациите на образованието“ за България, лидери в образованието от цял свят с тема: „ The moral 
imperative realized“. Беше организирано посещение на Cornwallis academy в Кент.

ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО.... ? 
Свързана с ново осмисляне на насочеността и характеристиките на педагогическото въздейст-

вие и взаимодействие; активното учене, като обобщаваща съвременна психолого-педагогическа кон-
цепция за учене и преподаване; съвременно евро пейско образование, адаптивност на училището към 
обществените очаквания, отправени към него. „Ако някой попита наш ученик: Откъде произхождаш?, 
той да може да отговори като Малкия принц: От моето детство!“ и отивам към нашето бъдеще.
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Станка Георгиева Александрова
ОУ „Васил Априлов“, гр. Бургас

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ – ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛЕН ЕТАП 
„ДОБРОВОЛЦИТЕ – НАШИ ПАРТНЬОРИ“

PILOT PROJECT – ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AT AN EARLY STAGE. 
„VOLUNTEERS – OUR PARTNERS „
Stanka Georgieva Aleksandrova
Secondary school „VasilAprilov“ Burgas

Abstract: Entrepreneurship is a new form of cooperation and partnership in the market economy relations. 
Therefore the students require formation of initial knowledge and skills to aquire culture for success in life.

Keywords: cooperation, partnership, team work,volunteers, consultants, community, professions, job positions, 
business, willingness, choice, realization.

Цели:
1. Да се запознаят учениците с възможностите, които предоставя Програмата за обучение по 

предприемачество „Нашата общност“ на Джуниър Ачийвмънт – България.
2. Учениците и учителите, които не работят по пилотния проект, да проявят интерес към съ-

държанието на програмата „Нашата общност“, а доброволците да проявят инициатива за 
участие в нови и непознати до момента за тях неща (пилотния проект).

3.  Да се привлекат родители и общественици към учебно-възпитателния процес „Обучавайте се 
с нас“, като доброволците проявят готовност за отделяне от своето време за работа с уче- като доброволците проявят готовност за отделяне от своето време за работа с уче-като доброволците проявят готовност за отделяне от своето време за работа с уче-
ниците, с цел осъществяване на добра екипност между учениците и доброволците в съвмест- с цел осъществяване на добра екипност между учениците и доброволците в съвмест-с цел осъществяване на добра екипност между учениците и доброволците в съвмест-
ните им дейности.

4. Чрез срещи с доброволци с различни професии от общността, учениците да разширят позна-
нията си за видовете бизнес, да се преодолее неувереността на доброволците при съвместна-
та им дейност с учениците, да се направи добра преценка от учителя при избор на доброволец 
и консултант.

Резултати
 y Привличане на доброволците като партньори в учебно–възпитателната работа, като доказ- като доказ-като доказ-

ването им в общността става модел за поведение и успешна бъдеща реализация на учениците;
 y Изразява се желание и от страна на ученици и учители извън проекта за участие и обучението 

им по предприемачество; 
 y Постига се взаимност и желание за работа в екип на обучаваните и доброволците, които с не-

търпение очакват и се включват в бъдещите съвместни срещи, откриват многообразието от 
професии и работни места;

 y Формира се нагласа у учениците всички занятия да се водят от човек-доброволец с непедагоги-
ческо образование и изразяват желанието си за бъдещо тяхно участие като доброволци и кон-
султанти (приемственост);

 y Превръщане вълненията на всички участници в пилотния проект в положително изживени 
емоции и съпричастност на доброволците към трудностите и проблемите на учителския 
труд;

 y Постигнатите резултати водят до удовлетвореност и задоволство у всички участници в 
пилотния проект от съвместната им дейност. 

Основно учебно съдържание, включено при реализиране на Проекта:
 Тема 1 – Как действа една общност
 Тема 2 – Сладки „О“ Понички
 Тема 3 – Ролята на държавата
 Тема 4 – Един нов бизнес
 Тема 5 – Движението на парите
Заключителен етап – Получаване на сертификати от участниците за успешната им работа в 

Проекта.
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Действия – ход на работа
За постигане целите на обучението по предприемачество и премахване на стандартните рам-

ки в урока, за превръщането му в познавателно-занимателно занятие, се демонстрира участието на 
различните професии от нашата общност (някои от тях родители на учениците):

 y Радка Георгиева – готвач
 y Геновева Байчева – банкер
 y Донка Тимнева – начален учител
 y Пепа Паспалева – районен кмет на гр. Бургас
 y Димитър Николов – Кмет на гр. Бургас

Гости: Милка Харизанова – старши експерт по БЕЛ в Регионален инспекторат по образованието, 
гр. Бургас, Марияна Стефанова – директор на ОУ „Васил Априлов“- гр. Бургас

С доброволците предварително обсъждахме :
 y Подготовката на всяко занятие – ден и час за провеждане, цели, необходими материали, учеб-

но съдържание;
 y Провеждахме занятието и правихме снимков материал за онагледяване на дейностите;
 y В края на урока всички доброволци споделиха задоволството си от качествено реализираната 

работа.
Изводи и препоръки за бъдещата работа:
 y Програмата на Джуниър Ачийвмънт за обучение по предприемачество дава широко поле за изя- за обучение по предприемачество дава широко поле за изя-за обучение по предприемачество дава широко поле за изя-

ва и развитие на всички участници – ученици, обучители, доброволци и общественоангажира-
ни лица в местната власт. 

 y Голям е интересът към програмата от страна на учениците, положително е отношението на 
родителите и доброволците. Това е един много добър начин да ги превърнем в наши сътрудни-
ци, да ги направим съпричастни към учебно–възпитателната работа, да ги включим по-пълно-
ценно в живота на децата им.

 y Относно доброволците – учителят трябва да се съобрази с редица фактори при избора му – 
място, длъжност в обществото, лично време, желание за работа, тема на урока, учебно съдър-
жание.

 y Обучението по предприемачество в начален етап да започва от първи клас, за да има градив-
ност и приемственост. Интересно и вълнуващо ще е урочната работа с доброволците да про-
дължи и извън училище – на работните места, за да могат учениците да се докоснат до реал-
ния живот.

Литература:
1. Витанов, Л. Обучение по предприемачество в начален етап, С. 2010
2. Джуниър Ачийвмънт България . Нашата общност, С. 2011
3. http://www.jabulgaria.org  
4. Our Community Junior Achievement Inc., Colorado Springs USA, 2003

Златка Господинова Атанасова – Ночева
ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ В ПЪРВИ КЛАС

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF THE STUDENTS FROM THE FIRST GRADE
Zlatka Gospodinova Atanasova – Nocheva
Primary school „St. Ivan Rilski“ Haskovo

Abstract. A person is brought up and grows in the process of the activities that he/she does. The richer, 
more complex and full of engagagements the activity is, the more conditions are created for the development of 
all intrapersonal characteristics. The main activities, which are the most important for the development of the 
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person are playing, studying, and labour activities, as well as communicating, being a special socio–psychological 
phenomenon. Of great importance are the extracurricular activities, where are planned purposeful activities 
for the students during out–of–school suitable hours, organized and conducted by the school. The children’s 
participation there is absolutely voluntarily. 

The primary school age is an important sensitive period for development and enriching of the interests, 
formation of the basis of the ethical culture, esthetic likes and preferences, the physical and intellectual development, 
and the overall affluence of the person. The aim of the extracurricular activities is enriching and enlarging all 
spheres of the personality – intellectual, emotional, the will–power, development of the individual talents and 
interests, stimulation of the students’ socialising, an opportunity for a pedagogically–planned conduct of their 
leisure time and relief from tense intellectual and physical loads.

During the school year 2011/2012 Primary School „ St. Ivan Rilski“, Haskovo has worked on the project of 
the Ministry of Education Youth and Science BG 051PO001–4.2.05–0001 „School for self–determination and 
preparation for European horizons“ – „USPEH“, on the program „Let’s make the school attractive for young people“. 
Together with the students from the 1st ‘C’ class we took part in the extracurricular activity „Communicative skills 
on native language“ and the club „ Family holidays – as a game“. For the reason that the students are on an all – day 
study curriculum, the organization of the study is in modules, and is conducted during the holidays. In the club 
participated 15 students from 1st ‘C’ class. The extracurricular activities give a great opportunity for children’s 
manifestations. Everybody – teachers, students and parents – is very pleased with the activities of the club „Family 
holidays – as a game“.

Keywords: extracurricular activities, club „Family holidays – as a game“, first grade

Човекът се възпитава и развива в процеса на дейността, която извършва. Колкото по-богата, 
по-сложна, по-ангажираща е тази дейност, толкова повече условия се създават за развитие на всички 
личностни качества. Основните дейности, в които протича развитието на личността са игрова-
та, учебната, трудовата, а също и общуването като особен социално-психологически феномен. Ва-
жна е и извънкласната дейност, при която става провеждането на целенасочени занимания на уче-
ниците в извънучебно време, организирани от училището [4]. Участието на децата в тях е добро- [4]. Участието на децата в тях е добро- Участието на децата в тях е добро-
волно.

Началната училищна възраст е важен сензитивен период за развитие и обогатяване на интереси-
те, за формиране основите на нравствена култура, на естетически вкусове и предпочитания, за фи-
зическото и умственото развитие, за цялостното богатство на личността. Целта на извънкласна-
та дейност е развитие и обогатяване на всички страни и сфери на личността – интелектуална, емо-
ционална, волева, развитие на индивидуалните заложби, интереси, стимулиране социализацията на 
учениците, възможност за педагогически осмислено провеждане на свободното време и за разтовар-
ване от напрегнати интелектуални и физически натоварвания.

Извънкласните дейности са форма на организация и взаимодействие между дейността на ръко-
водителя и учениците с цел осъществяване на конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на ин-
тересите и творческите търсения на учениците извън държавните образователни изисквания за 
учебно съдържание. Осъществяват на доброволен принцип със съгласието на родителите [7].

През учебната 2011/2012 година ОУ „Св.Иван Рилски“ гр. Хасково работи по проект на Министер-
ството на образованието и науката BG051PO001–4.2.05–0001 „Училище за себеутвърждаване и под-
готовка към европейски хоризонти“ – „УСПЕХ“ , по програма „Да направим училището привлекател-
но за младите хора“. Заедно с учениците от първи „В“ клас се включихме в област на извънкласната 
дейност „Комуникативните умения на роден език“, в клуб „Семейните празници – като игра“ [7]. Тъй 
като учениците са на целодневно обучение организацията на обучение е модулно, а периода за про-
веждане е през ваканциите. В клуба се включиха 15 ученици от първи „В“ клас. Бяха подадени заявле-
ния от техните родители. В началото на занятията учениците се запознаха с Инструкция по тех-
ника на безопасност и охрана на труда.

Занятията на клуб „Семейните празници – като игра „ се проведоха в следните модули: 
 y Великден
 y Рожден ден
 y Пролетни празници
 y Лятото и празниците
 y Християнски празници и обичаи
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Празници на другите етноси.
А темите по модули са разпределени в следната последователност и продължителност:

 y Великден – подготовка ( стихове, наричания) – 2ч.
 y Великден – подготовка (песни, танци) – 2ч.
 y Великден – подготовка(сценка) – 2ч
 y Великден – подготовка (сценка) – 2ч.
 y Великден – подготовка (сценка) – 2ч.
 y Великден – подготовка (декори) – 2ч.
 y Великден – подготовка (сценка) – 2ч.
 y Великден – подготовка (сценично облекло) – 2ч.
 y Представяне на драматизация «Великден»(представителни изяви) – 4ч.
 y Рожден ден. Изработване на покана за празника – 2ч.
 y Рожден ден. Изработване на картичка за рожденика – 2ч.
 y Рожден ден. Подготовка за празника – трапеза – 2ч.
 y На рожден ден – игри – 2ч.
 y Баба Марта – изработване на мартенички – 2ч.
 y Баба Марта – изработване на картички – 2ч.
 y Първа пролет – на пикник – 4ч.
 y Ден на детето (стихове, песни) – 1ч.
 y Ден на детето (посещение на общоградско тържество) – 3ч.
 y 24 май – Ден на славянската писменост (стихове) – 2ч.
 y 24 май –Ден на славянската писменост (песни) – 2ч.
 y Коледа – изработване на картичка – 1ч.
 y Коледа – обичай – 1ч.
 y Нова година. Сурва – изработване на сурвачка – 1ч.
 y Нова година. Сурва – обичай – 1ч.
 y Гергьовден – излет, игри – 4ч.
 y Димитровден – изработване покана за имен ден – 2ч.
 y Димитровден – празнуване на имен ден – 2ч.
 y Турски празник. Рамазан (Шекер) Байрам – 2ч.
 y Турски празник. Курбан Байрам – 2ч.
 y Ромски празник. Васильовден (Банго Васили) – 2ч.
 y Ромски празник. Гергьовден – 2ч.
 y Представяне на изложба «Семейните празници»(представителни изяви) – 4ч.

Продължителността на всяко занятие е 45 минути. Времето за провеждане е през ваканциите. 
Общата продължителност на занятията в клуб „Семейните празници – като игра“ е 68 часа.

По модул Великден занятията се проведоха през априлската – великденската ваканция. В отдел-
ните часове учениците се запознаха с празника Великден – традиция и обичай. Изработиха картич-
ки за празника Великден, кошнички за великденските яйца, кукли – лазарки [6]. Подредена беше излож- [6]. Подредена беше излож-. Подредена беше излож-
ба за Великден – фиг.1. Научиха лазарски песни и танци – фиг.2. Подготвиха се със сценка за Великден-– фиг.1. Научиха лазарски песни и танци – фиг.2. Подготвиха се със сценка за Великден-фиг.1. Научиха лазарски песни и танци – фиг.2. Подготвиха се със сценка за Великден-.1. Научиха лазарски песни и танци – фиг.2. Подготвиха се със сценка за Великден-1. Научиха лазарски песни и танци – фиг.2. Подготвиха се със сценка за Великден- – фиг.2. Подготвиха се със сценка за Великден- фиг.2. Подготвиха се със сценка за Великден-. Подготвиха се със сценка за Великден- Подготвиха се със сценка за Великден-
ското тържество. Заедно изработихме декори, подходящи костюми и покани за празника. Вълнение-
то беше голямо. Първата представителна изява включваше сценка – драматизация „Великден“ и бо-
ядисване на яйца заедно с гостите – родителите – фиг. 3. Празникът премина тържествено и неза- – фиг. 3. Празникът премина тържествено и неза-фиг. 3. Празникът премина тържествено и неза-
бравимо [3]. Всички родители бяха доволни и развълнувани от детските изяви. На масите освен бо-[3]. Всички родители бяха доволни и развълнувани от детските изяви. На масите освен бо-. Всички родители бяха доволни и развълнувани от детските изяви. На масите освен бо-
ядисани яйца имаше козунаци и курабии. Тържеството завърши с награди – грамоти за всички учени-
ци и богата почерпка – фиг. 4.
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Фигура 1. Изложба „Великден“

Фигура 2. Лазарки

Фигура 3. Боядисване на яйца
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Фигура 4. Великденско тържество

В началото на лятната ваканция се проведоха останалите модули от занятията на клуб „Семей-
ните празници – като игра“. Особено вълнуващо протече модул Рожден ден, където учениците изра-
ботиха покана за рожден ден, картичка за рожденика, разучиха игри и песни за рожден ден [5]. Всеки се 
представи с рожденната си дата. Всички празнично облечени с шапки и балони направиха празнична 
трапеза със сандвичи. Подредена беше изложба от майсторски изработените сандвичи – фиг. 5. Уче-
ниците активно се включиха в празничната украса на стаята за рождения ден. За рожденика – група-
та имаше подарък – балон с почерпка – фиг.6.

Фигура 5. Рожден ден. Сандвичи

Фигура 6. Рожден ден
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В модул Пролетни празници децата се запознаха с традицията и обичая Баба Марта, рецитираха 
стихотворения, разказваха легенди и приказки за Баба Марта – фиг. 7 изработиха мартенички и кар-
тички за празника [6]. За темата Първа пролет отидохме на пикник в местността „Кенана“ – фиг. 8. 
Там учениците играха и посрещнаха пролетта с песни и танци. 

Фигура 7. Баба Марта

Фигура 8. Посрещане на Първа пролет

В модул Лятото и празниците учениците разучиха стихове за детето и всички празнично обле-
чени, с балони в ръка отидохме на общоградското тържество в центъра на град Хасково за Деня на 
детето – фиг. 9. За темата 24 май – Денят на славянската писменост учениците се запознаха с дело-
то на светите братя Кирил и Методий – фиг. 10. Разучиха песни и стихове, изработиха знаменце и 
цвете за празника. 

Фигура 9. Ден на детето
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Фигура 10. 24 май

В модул Християнски празници и обичаи децата се запознаваха с големият семеен празник Коледа. 
Изработиха картичка за празника и всеки разказа каква е коледната трапеза и какъв е коледния оби-
чай – фиг. 11. В следващия час се отбеляза празникът Нова година и обичаят Сурва. Учениците изра-
ботиха сурвачка – фиг. 12. 

Фигура 11. Коледа

Фигура 12. Нова година. Сурва

Друг християнски празник е Гергьовден [2]. Учениците посрещат празника на открито в мест- [2]. Учениците посрещат празника на открито в мест-. Учениците посрещат празника на открито в мест-
ността „Кенана“ с игри и разглеждане на зоологическата градина – фиг. 13. Следващата тема от моду-
ла е Димитровден. В класа има именник Димитър. Всички деца изработиха покана и картичка за имен 
ден – фиг. 14. Отново имаше почерпка за учениците и кутийка за подарък за именика от класа Димитър. 
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Фигура 13. Гергьовден

Фигура 14. Димитровден

В модул Празници на другите етноси децата се запознаха с турския празник Рамазан (Шекер) Бай-
рам и Курбан Байрам [1]. Гост в часовете беше родител на ученик. Той разказа на децата специфич-[1]. Гост в часовете беше родител на ученик. Той разказа на децата специфич-. Гост в часовете беше родител на ученик. Той разказа на децата специфич-
ното за тези празници. За по-голяма нагледност беше показана презентация – Приложение 1. Имаше 
и храктерна за празника почерпка със сладки и бонбони – фиг. 15. Всички деца останаха впечатлени 
от чутото и видяното. Отново с презентация и разказ от родител учениците научиха за ромски-
те празници – Васильовден (Банго Васили) и Гергьовден – Приложение 2. В двора на училището игра-
ха игри. А от родителите бяха почерпени. Учениците оцветиха керамични фигури и изработиха пе-
перуди от салфетки – фиг. 16.

Фигура 15.Турски празници
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Фигура 16. Ромски празници

Втората представителна изява беше изложба на всичко изработено в клуб „Семейните празни-
ци – като игра“ – фиг.17. За всички ученици имаше награди – грамоти за тяхното активно участие 
в дейността на клуба – фиг. 18. Гости на изложбата бяха родителите им и ученици от училището. 

Фигура 17. Изложба–Семейните празници

Фигура 18. Изожба. Награди

В непринудени и увлекателни занимания децата се обогатяват със знания от различни обла-
сти, разширява се умственият им кръгозор, увеличава се диапазонът на обществените им инте-
реси. Създава се перспектива за всеки участник да реализира и извиси своя духовен потенциал, сти-
мулира се изграждането на лични стратегии за успех, за сътрудничество и преуспяване, нов начин 
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на мислене. Придобиват се ценни умения и способности като надежно средство за пълноценната 
реализация и самореализация на заложбите, за разгръщане на силите, талантите на всеки ученик. 
Извънкласната дейност дава възможност за изява на учениците. Всички – учители, ученици и роди-
тели са доволни от работата на клуб „Семейните празници – като игра“. Ето защо и догодина от-
ново ще продължим работата по проекта „Да направим училището привлекателно за младите хора 
(УСПЕХ)“ в извънкласната дейност, но в друга област Хуманитарни науки и тематично направление 
клуб „Приказен свят“. Знаем, че отново ще бъдем щастливи, че работим и творим заедно. 

Включването на учениците в извънкласната дейност в училище ни насочва към необходимостта 
от създаване на модел на извънкласната дейност в училище, който с разнообразни форми, съобразени 
с интересите и дарованията на учениците, както и с предизвикателствата на времето, да помогне 
за изпълнение на поставените от Европейския съюз изисквания за уплътняване на свободното време 
на учениците чрез превръщане на училището в тяхна желана територия.

Приложение 1. Презентация „Турски семейни празници“

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Турски семейни 
празници

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В нашата страна 
България задружно 
живеят българи, 
арменци, евреи, роми и 
турци. Всеки от тях има 
свои по-различни 
празници.

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Рамазан Байрям

В началото на В началото на РамазанРамазан сесе
постипости.. Приготвят се ястия,
които не предизвикват
жажда. До края на постите
не се яде нищо, не се пие
нито вода, нито други
напитки и не се пуши.

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Рамазан Байрям

На този ден мюсюлманите се 
поздравяват с думите  
“Щастлив празник” и три дни 
на трапезата им 
задължително се сервира 
баклава, сладки и кафе с 
много захар.

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Курбан Байрям
Празникът е изграден върху 
легендата за Ибрахим. Той нямал
деца и дал оброк, ако му се роди
син да го принесе в жертва. Родил
му се син. Той решил да изпълни
оброка. Когато решил да жертва
сина си, до него се появил овен. 
Ибрахим чул глас: "Запази сина си,
но ми принеси в жертва овена!"
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Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Курбан Байрям

Това е мюсюлмански празник, 
който е 70 дни след Рамазан 
Байрям и продължава 4 дни. 
На този ден се иска прошка от 
възрастните в семейството, 
прави се курбан и се раздава 
на приятели и роднини.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

Въпреки че българската 
и турската култура са 
традиционно свързани,  
поради религиозните 
различия може да се 
говори за специфика на 
семейните празници на 
двата народа.

Приложение 2. Презентация „Ромски семейни празници“

Ромски
семейни празници

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

Най-големите семейни 
празници на 
българските роми са 
Васильовден (Банго 
Васили) и  Гергьовден 
(Ерделез). Някои от 
ромите отбелязват 
също така  и двата 
байрама. 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

Васильовден (Банго Васили) 
Легенди разказват как свети 
Васили спасил ромите от удавяне 
в бурното море. Изпратил им ято 
гъски, които пренесли хората на 
брега. Оттогава те празнуват този 
ден като Нова година и винаги 
имат на трапезата си печена гъска 
или петел.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

Васильовден (Банго 
Васили)
На трапезата има сърми, 
баница с късмети, питка, 
вино, ракия. Трапезата се 
прекадява и благославя, 
всички си вземат прошка с 
целуване на ръка.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

Васильовден (Банго Васили)
Едва след настъпването на 
Новата година ромите 
започват да посрещат гости, 
като се надяват първият 
гостенин в дома им да е добър 
човек, за да им да носи 
късмет.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

Гергьовден (Ерделез) 

Гергьовден е най-
големия празник на 
ромите в България, 
отбелязва се 
изключително пищно. С 
него се поставя 
началото на пролетта.
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

Гергьовден (Ерделез)
Празнуването на Гергьовден 
е свързано с вярването, че 
Свети Георги е спасител на 
ромите (както Свети Васил) и 
с легендата, че змеят на зъл 
цар започнал да изяжда 
ромите, но Св. Георги го убил.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Златка Атанасова, ОУ “Св.Иван Рилски” гр. Хасково

Като цяло ромските 
празници съвпадат с 
българските календарни 
народни празници. Но 
всеки един от семейните 
празниците получава 
специфично ромско 
осмисляне.

Литература:
1. Жекова, А., Н. Стойкова, Пъстро календарче, София, Изкуства, 2010.
2. Йорданова, Л., Изкуство и народни обичаи, София, Народна просвета, 1988.
3. Терзиева, С., Е. Василева, Празници в началното училище, Бургас, Димант, 2001.
4. Тодорова, Л., Теория и методика на извънкласната и извънучилищната възпитателна дейност, 

Благоевград, ЮЗУ, 1993.
5. http://www.kidsbg.com/
6. http://krokotak.com/
7. http://uspeh.mon.bg/

Красимира Спасова
ОУ „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил

ОЦЕЛЯВАМЕ, ЗА ДА ЖИВЕЕМ!

SURVIVE TO LIVE
Krasimira Spasova
Secondary school „Daskal Dimitri“, Kyustendil

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. „We survive to live!“ This is an useful introduction to the science of Natural calamities for the differ-„We survive to live!“ This is an useful introduction to the science of Natural calamities for the differ-We survive to live!“ This is an useful introduction to the science of Natural calamities for the differ-“ This is an useful introduction to the science of Natural calamities for the differ-This is an useful introduction to the science of Natural calamities for the differ-
ent ways of handling with the worst which can be offered by the natural cataclysms. Our aim is to lay the founda-
tions of „A plan for action under Natural calamities“. We pay a particular attention to the fact that the right con-
duct of each one of us can save our life. How to save not only our life but also the life of other people by making 
rules for safe behavior before during or after an unexpected calamity. We have to learn the basic measures in ad-
vance and must be careful and ready when in necessary. We expect by this project to learn how to identity the sig-
nals for danger to stay calm in a crisis situation and to learn how to survive and protect our lives.

Keywords: Natural calamities, To keep cool, Life, Knowledge, I create, Danger. 

 y Избрахме това име, защото ....
Всеки ден ни се случва да оцеляваме. Като се учим от грешките, които правим и не ги повтаряме, 

животът става по-лесен, от една страна за нас и за всички останали, на които ще помогнем, от 
друга, за да живеем по-дълго! Ще придобием увереност и реална представа за опасностите, които 
могат да ни връхлетят внезапно и начините за справяне с кризисната ситуация. Ще се научим да 
разпознаваме сигналите за опасност и да запазим самообладание в тези моменти. За да се избегнат или 
поне намалят щетите от природните бедствия, трябва да знаем повече за тях. На децата в Япония 
и други страни, намиращи се в опасни земетръсни зони, в училище се преподава как да се държат по 
време на земетресение, а в нашето училище ние ще предоставим тази ценна информация на нашите 
съученици под формата на „антиземетръсно обучение“. 
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„Оцеляваме, за да живеем!“ едно полезно въведение в науката за природните бедствия, за начините 
да се справим с най–лошото, което природните катаклизми могат да ни поднесат, за да запазим 
самообладание във всяка кризисна ситуация и да научим как най–успешно да се съхраним.

Целите, които си поставяме с проекта, са:
 y Да научим възможно най-много за най-страшните природни бедствия, които биха могли 

да ни връхлетят във всеки един ден без предупреждение.
 y Да се запознаем отблизо с причините, които ги провокират и това какво точно предста-

вляват, за да разберем и начините как най-успешно да се предпазим от тях.
 y Да спасим не само нашия, а и много други човешки животи, като изготвим семеен план за 

действие при бедствия и научим основните мерки в аванс. 
Как го правим? Какви дейности извършваме?
Разпределяме дейностите в няколко основни етапа, които подпомогат успешното реализиране 

на проекта и полагат основите на системно обучение и изготвяне на план за действие при бедствия.
1. В организационния етап учителя въвежда учениците в темата на проекта. Избират се екипи 

и се определят отговорниците им за изпълнението на поставените задачи. Отварят се плико-
вете от отговорниците на всеки екип с конкретните задачи и започва подготовка по тяхно-
то успешно изпълнение.

2. В оперативния етап се осъществява посещение на местната структура на БЧК, за за получа-
ване важна информация, която трябва за реализирането на целите на проекта. 

 y Работа по конкретните задачи:
 y Изготвяне и визуализиране на правила върху табло „Мерки в аванс“. Изготвяне на флаери.
 y „Какво трябва да правим при земетресение?“ – ситуационна игра. Провеждане: пред пър-

ви клас.
 y Изложба от рисунки на деца „С очите си видях беда“.
 y Домашно за родители:  Изготвяне на „Семеен план за действие при бедствие“.
 y Необходимо или излишно?! Игра от типа „Светофар“.
 y Тренинг на тема: „Как да постъпим ако....“.
 y Само в случай спешен тези цифри набери. Имаме един номер. Кой е той кажи? – ситуацион  

на игра.
 y Създаване на информационна база по темата „Снежна виелица“ и „Зимата любим сезон на 

децата“ – игра на асоциации.
 y Тренинг на тема „Опасностите, които предизвикват снежните бури“ – предпоставка за 

възникване на бедствени ситуации.
 y Изготвяне на „План за действие при снежни бури“.
 y Драматизация „Януарска виелица“.
 y Изготвяне на табло „Причини за наводненията“ и „Да прочетем заедно....“
 y Разделно събиране на отпадъците срещу замърсяването на реките.
 y Бързи действия при сигнал „Наводнения“ с „Говорещи брошури“.
 y Разговор беседа за разрешаване на казус на тема: „Какви са причините за наводненията? А 

последиците? Може ли да се предотврати това бедствие?“
 y Изготвяне на табло „Димът – по-опасен и от огъня“.
 y Ситуация „Евакуация“ – запознаване с евакуационния план на училището.
 y Флаери: „Спасителни действия“.
 y Пълзи под пушека – ситуационна игра.
 y Пожарникарят – наш приятел!
 y Пожарната кола и участниците в движението.
 y Създаване на книжка „Професия спасител“. 

Всичко това провокира творческите идеи в периода на подготовката на този етап от проекта 
и има силен морален и възпитателен ефект, като обогатява познанията за природните бедствия и 
подготвя за правилно поведение по време на кризисна ситуация.

3. Продуктивен етап. Разработване, организация и провеждане на публичното представяне на 
резултата от работата по проекта, като се изтъкнат уменията на децата в областта на 
изобразителното и приложното изкуство, информационните технологии, както и демон-
стриране на оригинални  решения и творчески идеи по поставената тема.
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Пепа Янева
ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас

ВЪЛШЕБСТВО ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО

MAGIC FOR DEVELOPING IMAGINATION 
Pepa Yaneva 
Primary school Anton Strashimirov, Burgas

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. „Magic for the development of imagination“ is a thematic study project designed to work students 
to be associated with reaching a certain level of communicative speech, and socio-cultural competence, awareness 
of relevant cases and personal qualities of successful people, building skills team for dialogue and discussion of 
comments and suggestions. The project is interdisciplinary and covers subject areas – Bulgarian language and 
literature, Household and Domestic Appliances, Art, Information Technology, Time of class.The project includes 
integration of information technology in teaching. Students work with the programs Windows Live Movie Maker, 
Microsoft Publisher and Microsoft Office Power Point. 

Tasks:
1. Creation copyright newspaper „Novator“;
2. Sazdavane album „What do you like in ...“;
3. Uchastie in charity;
4. Sazdavane film program with Windows Live Movie Maker;
5. Izsledovatelska activity of significant matters and personal qualities of successful people;
6. Create presentations representing business projects of the future;
7. Representative expression to parents and guests.
Keywords: magic, communication, relevant cases, personality, success, opinions, suggestions, discussion, 

charity, business, thanks.  

В продължение на четири година учителят поставя пред учениците различни предизвикателства, 
в които те се включват с желание и творчески плам. Последното им съвместно преживяване е 
участието в проекта „МАШИНА НА ВРЕМЕТО“. Учениците и учителят решават темата на су-Учениците и учителят решават темата на су-темата на су-на су-
бпроекта им да е „Вълшебство за развиване на въображението“ и той да представи значимото 
през четирите години заедно. Въображението може да се развива, когато си припомняме миналото, 
анализираме настоящето и си представяме бъдещето. 

I. Цели и задачи на проекта.
 y Цели:

1. Достигане до определено равнище на комуникативно-речеви компетентности, на социокул-
турна компетентност;

2. Осъзнаване на значимите дела  и личностните качества на успелите хора;
3. Интегриране на знания от различни предметни области – Български език и литература, Дома-

шен бит и техника, Изобразително изкуство, Информационни технологии, Час на класа;
4. Изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложе-

ния.
 y Задачи:

1. Създаване на авторски вестник „Новатор“;
2. Създаване на албум „Какво харесваш в ...“;
3. Участие в благотворителна дейност;
4. Създаване на филм с програма Windows Live Movie Maker ;
5. Изследователска дейност за значимите дела и личностните качества на успелите хора.
6. Създаване на презентации представящи бизнес проекти на бъдещето.
7. Представителна изява пред родители и гости.
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II. Планиране на проекта

Таблица 1. Описание на дейностите по месеци

месец Описание на дейностите

Организационен етап

ноември

– Учителят въвежда учениците в темата на проекта.      
– Задава се план на работата. 
– Избират се екипите. 
– Разпределят се задачи за предстоящи ситуации.
– Поставя се изследователска задача. 
1 Девиз: „Творчеството изисква смелостта да напуснеш сигурните 
територии“. Ерих Фром

Оперативен етап  

декември – януари

Дейност 1: Анкета – Значимото през годините
Дейност 2: Благотворителен базар
Дейност 3: Създаване на албум „Какво харесваш в ...“
Дейност 4: Списване на 1 и 2 брой на авторски вестник „Новатор“
Дейност 5: Създаване на фотоистории с програма Windows Live 
Movie Maker
Дейност 6: Благодарствено писмо

февруари – март

2 Девиз: МИСЪЛ + ДЕЙСТВИЕ = УСПЕХ
Дейност 7: Срещи с представители на различни видове професии в 
общността.
Дейност 8: Създаване на презентации на тема: Моят бизнес проект 
в бъдеще.

април – май
Дейност 9: Финализиране на изследователската задача свързана със 
значимите дела и личностните качества на успелите хора.

Продуктивен етап

юни Дейност 10: Представителна изява пред родители и гости. 
 

III. Реализиране на проекта
Проектът „Вълшебство за развиване на въображението“ започва през месец ноември, 2011 г.. По 

време на организационния етап пред учениците се представя план за работа по проекта, избират се 
екипите, разпределят се задачите за предстоящи ситуации.

Оперативният етап започва в Час на класа. Учителят подготвя анкетен лист с въпроси имащи 
отношение към любим учебен предмет; любими занимания; значимо събитие от училищния живот. 

Благодарение на обратната връзка, учителят разбира кои са нещата, които са оставили трай-
на следа в съзнанието на децата през изминалите години. След анализа на резултатите от анкета-
та, се оказва, че откритите уроци и работата по проекти са дейностите, които децата ще запом-
нят завинаги.

Фигура 1. Резултати от анкетата
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Следващото предизвикателство към учениците е участието им в Коледен благотворителен ба-
зар. Учителят ги призовава съвместно да изработят продукти, които да продават на организиран 
от тях базар, а със събраните средства да закупят детски книги за училищната библиотека. Трудо-
любието и ентусиазмът на децата са възнаградени с Благодарствен адрес от ръководството и пе-
дагогическия екип на ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас. Техният жест е оценен като желание за 
обогатяване на книжния фонд на училищната библиотека с актуали и интересни заглавия, за да се 
превърне тя в място на познанието и огнище на българския дух.  За учениците става ясно, че да бъ-
деш доброволец в някаква кауза е много важно за създаването на изпълнен със смисъл живот. 

Голямото вълшебство за развиване на въображението не спира дотук, децата решават да разка-
жат за всички инициативи и начинания в своя авторски вестник „Новатор“.  

Фигура 2. Вестник „Новатор“

На страниците на вестника учениците представят любопитна информация свързана с техни-
те интереси и занимания и с това доказват, че е силен детският творчески дух, чувстват се горди 
от следата, която оставят след себе си.

В продължение на няколко седмици, успоредно с останалите дейности, учителят подготва ал-
бум, който включва страница за всяко дете. Учениците трябва да отговорят на въпроса: Какво ха-
ресваш в него/нея?. Целта е децата да бъдат провокирани да открият положителните личностни ка-
чества на съучениците си. Когато всички приключат с изпълнението на задачата, се изчитат полу-
чените характеристики. Тяхното изграждане създава психологически комфорт в класа.

През този етап от работата по проекта се провеждат два учебни часа по ИТ, в които учени-
ците създават свои фотоистории с програмата Windows Live Movie Maker. Натрупаният снимков 
материал, обхващащ важни моменти през четирите години заедно, е предварително подготвен от 
учителя. Филмите с незабравими спомени са представени на родителите през продуктивния етап.

Следващата инициатива е урок по благодарност, който се провежда в час по Български език и ли-
тература. Учителят предизвиква учениците да напишат благодарствено писмо, адресирано до ЧО-
ВЕК, който е направил нещо важно за тях. Благодарността е един от най-добрите начини да подо-
бриш отношението си към другите и да се почувстваш по-добре. Децата създават с много любов 
благодарствените си писма, а на следващия ден ги поднасят лично на родители, приятели, учители...
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Фигура 3. Албум

Вълшебството продължава с поредица от срещи-разговори с представители на професии от об-
ластта на бизнеса, икономиката, изкуството, образованието. Целта е учениците да се подготвят 
и ориентират за бъдещ техен избор на професия.

 

Фигура 4. Среща със служители от ЕКСПРЕСБАНК

Така учителят ги подготвя за урок, в който те ще беседват на тема: Моят бизнес в бъдещето. 
След предварително проведена беседа и добре обмислени идеи, учениците сформират четири екипа. 
В два поредни часа по ИТ екипите подготвят  мултимедийни презентации,чрез които да предста-
вят бизнеса си, като посочват аргументирано  причините за своя избор и начините, по които ще ор-
ганизират работата си (финансиране, производства, избор на екип, реклама). С тези свои разработ-(финансиране, производства, избор на екип, реклама). С тези свои разработ-финансиране, производства, избор на екип, реклама). С тези свои разработ-). С тези свои разработ-. С тези свои разработ-
ки учениците участват и в предизвикателството на Джуниър Ачийвмънт България – „Малките в 
действие“. Екипите получават грамоти за отлично представяне.

В края на месец април учениците предават докладите си за успелите личности и техните дела. 
Оказва се, че за 56% от децата това са българските владетели, просветители, революционери. Оста-
налите доклади са за личности от областта на спорта, изобразителното изкуствата и музиката. 
Според учениците успешни личности са тези, които са убедителни и решителни, склонни да поемат 
риск, трудолюбиви, самоуверени, с лична култура и обаяние, творци, генератори на идеи...

На 02. юни 2012г. е проведена представителна изява пред родители и гости. Това не е просто по-
редната изява, а специално тържество, на което учениците представят продуктите от дейност-
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та по проекта. Спомените през четирите години заедно са се превълнали в едно голямо ВЪЛШЕБ-
СТВО ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО.

 

Фигура 5. Представителна изява

Учителят вярва, че е стимулирал ентусиазма и творческия дух на ученици си, поверявайки им да-
ровете на времето, любовта, човечността ... 

Литература: 
1. Папанчева, Р., Димитрова, К., Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение 

в началното училище, В Сб. доклади на 5-та национална работна среща „ИКТ в началното 
училище“, Слънчев бряг, 2-4 Май, 2008 

2. Спиров, Кр., Влияние на информационните и комуникационни технологии върху системата на 
дидактиката. – В: Педагогика №10, 2008, с. 79.

3. Шарланова, В., Личностно ориентиран образователен процес. Стара Загора, 2008

Искра Пеева, Яна Маврова
НБУ „Михаил Лъкатник“ Бургас

СИЛАТА НА МЪДРОСТТА И ВЯРАТА НА МЛАДОСТТА – ЗАЕДНО

THE STRENGTH OF THE WISDOM AND THE BELIEF OF THE YOUTH
Iskra Peeva, Yana Mavrova
Primary school „Michael Lakatnik“ Burgas

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract: The report examines the current problems of the relationship between generations and activities that 
create opportunities to meet and empathy to work together to benefit from the experience, knowledge, energy, 
vitality and accountability of other age groups.

Keywords: мъдрост, опит, знания, жизненост, заедно 

Проектът е посветен на Европейската година на активния живот на възрастните хора и соли-
дарността между поколенията – 2012.

I . Проблематика и актуалност
В много автентични култури, в древните времена, най-старите са смятани за най-мъдрите. Те 

са и духовните лидери, които направляват хората към по-висшите светове. Те са бабите и дядовци-
те, и техният съвет е нужен, защото те притежават мъдростта, която идва само с дългия опит в 
Живота. Старите държат тайната на Живота и спомените са корените на нашия опит.
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Ние създаваме бъдещето си чрез нашите мечти и нашите решения. Знанието и мъдростта на 
старите, пазейки тяхните спомени от миналото, насочват нашите стъпки към бъдещето.

Обикновено любовта към възрастните членове на семейството се възпитава у децата. Родите-
лите са тези, които трябва да ги научат да уважават и да поддържат връзка с баба и дядо. 

Възрастните хора имат повече свободно време и могат да обръщат по-голямо внимание на деца-
та. Те с радост им предават семейните традиции и културното наследство на фамилията. Имат 
по-голямо търпение да им разказват интересни истории, приказки, да излизат с тях на разходка и 
да ги водят на различни места. Когато поотраснат, могат да им показват писането на буквички и 
четенето, да им помагат с уроците. Ползата от добрите отношения баба – дядо – внуче не е само 
практическа, но и емоционална. Децата, които усещат силна любов в семейството растат по-уве-
рени в себе си и стойностни като личности. Те се научават да ценят семейните взаимоотношения и 
да се грижат за близките си. По правило щастливите, здрави семейства отглеждат добри деца.

Детето обича да задава хиляди въпроси относно своите родители. Любопитно е да узнае какви 
са били те като малки, какво е било любимото им занимание, кои са били приятелите им, какво пра-
вят в работата си сега и какво са правили преди да се роди. Баба и дядо на воля споделят със своите 
внуци спомени от детството на техните родители, подкрепят разказите си със снимки и влагат 
невероят на емоция в описанията. Историите за миналото на родителите дават голяма увереност 
на децата, че и те един ден ще порастнат и ще се реализират също като мама и татко.

Присъствието на семейството в класната стая кара децата да се чувстват по-важни и значими.
II. Цел на проекта
Да създаде възможности за поколенията да се срещат, да работят и съпреживяват заедно, да им 

позволи да се възползват от опита, знанията, енергията, жизнеността и отговорността на други-
те възрастови групи.

За изпълнение на поставената цел в трите етапа на проекта са предвидени дейности, които да 
ангажират различните поколения.

III. Етапи:
1. Организационен етап
 y Децата пишат писмо до възрастните членове на семействата си, с което ги запознават с об-

щата работа по проекта.
 y Разделят се на екипи, като всеки екип е ангажиран с подготовката на различни дейности.

2. Оперативен етап
Осъществяват се основните дейности от работата по проекта.  
Запознаване с художествени произведения, разкриващи мъдростта на български владетели. Из-

готвяне на презентации.
Баби и внуци – клюкарските истории на бабите в творчеството на Чудомир, представени от 

децата.
Родословно дърво – изработва се от цялото семейство на хартиен и електронен носител.
Презентации „Моето семейство“, семейни албуми, разказване на семейни истории.
Рисунки и съчинения „С какво помагам на мама, татко, баба, дядо?“
Ученически истории на моите родители – бабите разказват.
Филмите на баба и дядо и съвременните анимации. Обсъждане.
Кулинарно шоу – да сготвим нещо заедно.
Игрите на поколенията – децата научават игри от детството на възрастните, а възрастните 

играят на компютърни игри.
Надиграване – за ръченицата и рапа.
Модно ревю – модата на млади и стари.
Надприказване със скороговорки, броилки и гатанки.
Спортно състезание между поколенията – 29 април – Международен ден на солидарността меж-

ду поколенията.
3. Продуктивен етап
Осъществява се в рамките на три публични изяви на деца и възрастни, на които се представят 

продуктите от съвместните дейности:
 y Състезание „Аз обичам България“
 y Празник за края на учебната година
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 y Годишен концерт на училището под надслов „Силата на мъдростта и вярата на младостта за-
едно“. Деца и родители – заедно на сцената.

Гергана Дочевска
СОУ „Александър Иванов – Чапай“, град Белово, област Пазарджик

ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ – СЪЗИДАТЕЛИ

TRAVELERS – EXPLORERS OF HISTORY 
Gergana Dochevska 
Secondary School „Alexandar Ivanov – Chapay“, Belovo

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. This report describes the activities carried out by I „B“ grade in „Alexander Ivanov – Chapay“ 
school, Belovo city under the „Time Machine“ project, achieving the goal of the project to implement the joint 
work of students from first grade of art group, subject to the role and impact of holidays and customs of knowledge 
with important historical events as a factor in the formation of persons with humane worldview and moral values. 

През учебна 2011 – 2012 година учениците от първи „Б“ клас при СОУ „Александър Иванов – Ча-
пай“, гр. Белово, обл. Пазарджик, с ръководител Гергана Дочевска участваха в Национален учебен про-
ект „Машина на времето“. При реализацията на проекта се включи и групата по изобразително из-
куство при Детски комплекс град Белово с ръководител Трънка Василева.

 
След обявяване сроковете за участие в Национален проект „Машина на времето“ на родителска 

среща през месец декември,  родителите на учениците от I „б“ клас бяха запознати с условията и те-I „б“ клас бяха запознати с условията и те-б“ клас бяха запознати с условията и те-
мите на проекта. Те избраха темата  „Назад – към историята и традициите на българския народ и на 
света“, а името на конкретния проект на първокласници е: „Пътешественици – съзидатели“.

Основната цел на проекта беше да се създадат предпоставки съвместната дейност на ученици-
те от първи клас и групата по изобразително изкуство да бъде подчинена на ролята и въздействи-
ето на празниците и обичаите, на запознаването с важни исторически събития като един от  фак-
торите при формиране на личности с хуманен мироглед и нравствени ценности.

Задачи на проекта:
1. Участие в коледен конкурс
2. Празник на буквите
3. Участие във великденски конкурс
4. Създаване на  филм с програма Photo Story 3
5. Представяне на дейностите по проекта пред  учениците от начален етап,  групата по изобра- учениците от начален етап,  групата по изобра-

зително изкуство и екипа на училищния вестник  „Тийнейджър“
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Организационен етап:
 y първоначално запознаване на родители и ученици със същността на проекта и предстоящите 

задачи за неговото реализиране;
 y осигуряване на необходимите материали.

Оперативен етап на проекта: 

 y учениците станаха малки фотографи; те откриха , заснеха и коментираха забележителности-
те на град Белово; подготвиха постер с герба на  града, като откриха какво символизира; подре-
диха пъзел и залепиха върху постер символите на държавата ни – герб, знаме, химн; изработиха 
картата на България по времето на хан Кубрат и на хан Аспарух;

 y презентация с програмата „Енвижън“ за обичая Трифон Зарезан;
 y Родителите осигуриха средства за закупуването на лиценз за една година на програмата 

„Еnvision“, създадена от амбициозни и успели българи – Кирил Русев, Никола Косев, Милена Лаза-, създадена от амбициозни и успели българи – Кирил Русев, Никола Косев, Милена Лаза-
рова, Рая Юнакова.

 y „Презентационната част на програмата изисква наличието на един единствен компютър, 
един проектор и мишка за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изо-
брази съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на ученици-
те до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква да взаимодействат със система-
та, посредством своите мишки. Енвижън предоставя възможност на учителите сами да раз-
работват уроците, които ще представят пред учениците. Това се осъществява чрез админи-
стративния модул на системата. При използването му учителите имат възможност да упра-
вляват уроците, което предотвратява изчерпването на съдържанието и им позволява да съз-
дават уроците по начина, по-който биха искали.“

 y Представянето на обичая Трифон Зарезан чрез програмата „Енвижън“ осигури активното уча-
стие на учениците при усвояването на нови знания.

 y създадоха кът със снимки на Левски и рисунки от учениците; г-жа Любомира Танева презенти-
ра живота и делото на Левски в медийната зала на библиотеката;

 

 y учениците сами оцветиха и подготвиха букви за своя празник, изготвиха покани за родители-
те и учителите. Представиха празник на буквите „Вече мога да чета“ пред родители и учите-“ пред родители и учите- пред родители и учите-
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ли, включващ драматизация на приказката „Житената питка“;

 y изработиха мартеници и украсиха  класната стая с помощта на групата по изобразително из-
куство;

 y създадоха постер с буквите от времето, когато са създадени и съответстващите им днес.  
Съвместно с групата по изобразително изкуство към Детски комплекс – Белово, боядисваха и 
украсяваха яйца;

 

Продуктивният етап включва финализиране на  работата по проекта. Учителят обедини резул-
татите от предходния етап и показа цялостната работа на учениците чрез филм и презентация. 
Представянето се реализира като открит урок пред учениците от начален етап,  групата по изобра-
зително изкуство и екипа на училищния вестник, който публикува информация за дейността.

За осъществяването на проекта необходими материали осигуриха родителите и ръководството 
на училището, което предостави за ползване и технически средства.

Благодарим на колегите: Любомира Танева, Румяна Гушлева, Трънка Василева, Ирина Митова, Пла-
мен Методиев и на директора на СОУ- Белово, г-жа Иванка Добринова, за оказаното съдействие и 
подкрепа.

Стефан Стефанов
СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, 

„ДИНОЗАВРИ“ – АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ, ЗАСНЕТ ЧРЕЗ СМАРТФОН С АНДРОИД

„DINOSAURS““ – ANIMATED CARTOON SHOT WITH ANDROID SMARTPHONE
Stefan Stefanov
Secondary school for European languages „St. Konstantin Kiril – Constantine Cyril the Philosopher“, Ruse

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com
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Abstract: By working on the project „Time Machine – Dinosaurs“ the first grade students are introduced to 
the project-oriented approach. The students do research and create a product of their own. The possibilities for 
using an Android OS Smartphone to help the development of a thematic project under the conditions of the Bul-
garian school are being explored.

Резюме: Чрез работата си по проекта „Машина на времето – Динозаври“ първокласниците биват 
въведени в проектно-ориентирания подход. Учениците правят проучване и създават свой собствен 
продукт. Проучват се възможностите за използване на смартфон, работещ под ОС Андроид в по-
мощ на разработването на тематичен проект в условията на българското училище.

Възможно е още през първата година от обучението си в училище учениците да бъдат въвлечени 
в проектната дейност с приложение на информационните и комуникационни технологии. По този 
начин на практика се показва как технологиите се използват за решаване на проблеми, как да извърш-
ват самостоятелно търсене на информация по поставения проблем, как да работят в екип и да пред-
ставят резултатите от това, което са постигнали. 

Задачите във връзка с решаването на този проблем и достигането до крайния продукт са:
 y Да сe извърши проучване в няколко направления по темите „динозаври“ и „анимационно кино“ – 

литература, музейна експозиция, интернет ресурси;
 y Да се стимулира развитието на четивна техника чрез достъп до популярна литература, свър-

зана с темата на проекта;
 y Да се посети временна музейна експозиция с динозаври, да се направят снимки и да се споделят 

впечатления;
 y Да се проучат източниците в Интернет посредством поддържащата проекта уебстраница в 

сайта на училището – видеоклипове с информация и stop motion анимация на тема „динозаври“, 
достъп до листи за оцветяване и за изработване на хартиени покадрови филмчета, уроци как 
се рисува динозавър, пъзели, оригами с динозаври.

 y Да се гледа презентация за кратка история на киното. 
 y Да се проучи и покаже как се създава анимационен филм;
 y Да се изследват възможностите за снимане на stop motion филм чрез смартфон, работещ под 

ОС Андроид.
 y Учениците да изградят умения за работа в екип, самоконтрол и самооценка.

Техническото осигуряване при работа по проекта е свързано с наличие на хостинг и изграждане 
на поддържащия проекта сайт, с достъп до компютър и проектор за представяне на презентацията, 
поддържащата страница и готовия анимационен филм, смартфон с адаптер за фиксиране към три-
ножник и самия триножник, със система за управление на съдържанието на сайт, например SyndeoC-SyndeoC-
MS [8], с приложенията за Андроид Clayframes [10] за снимане на stop motion филм [11] и AndroMedia 
HD Video Editor за редактиране на видеото. 

Работата по проекта бе разделена в пет основни етапа:

Проблем:
Тръгвайки от идеята на националния учебен проект „Машина на времето“, представен от СНЦ 

„Образование и технологии“ на първокласниците в СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил 
Философ“ Русе бе предложено чрез мозъчна атака да изберат посока на движение на въображаемата 
машина на времето, както и цел на самото пътуване. Темата за динозаврите е популярна сред седем-
годишните деца, затова голяма част от тях я предпочетоха. 

Планиране:
След като бе избрана посоката и крайната цел на движение на машината на времето, от учени-

ците се изисква да се избере начин на представяне на крайния резултат, а оттам да се  планира и как 
това да се постигне [4]. Предвид малкия опит на първокласниците, бе им предложено да се измисли, 
заснеме и разпространи анимационен филм, който да бъде създаден от тях самите. 

Проучване:
От една страна учениците проучваха различни динозаври, а от друга преминаха през целия про-
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цес по създаване на един анимационен филм. От технологична гледна точка предизвикателство е да 
се използва не фотоапарат или видеокамера, а смартфон със съответните приложения за снимане на 
анимация и обработка на заснетото видео.

За проучване на темата за динозаврите някои от първокласниците посетиха заедно с родители-
те си временна музейна експозиция, посветена на динозаврите и споделиха направени снимки и впе-
чатленията си със съучениците си. Други първокласници представиха книги, посветени на диноза-
врите, откъдето бяха четени откъси и разглеждани илюстрации. На учениците бе представена под-
държащата проекта уебстраница в сайта на училището и те самостоятелно, от домовете си, мо-
жеха по-задълбочено да се запознаят със събраното там съдържание – текст, препратки и видеокли-
пове. Първокласниците се запознаха и с ресурси от сайта „Крокотак“, свързани с темата. От стра-
ницата „Динозаври и дракони“ [1] учениците получават достъп до картинки за оцветяване, уроци 
за това как се рисуват динозаври и как се изработват от хартия, има занимателни задачи с дракони 
и цяла книжка за оцветяване. Интерес предизвикаха и насоките за изработване на хартиени модели 
на динозаврите, както и на оригами. 

Пред учениците бе представена презентация за историята на киното от времето на братя Лю-
миер [5] и те изработиха двукадрово анимационно филмче [6], разгръщащо се филмче „Движещо се чо-[5] и те изработиха двукадрово анимационно филмче [6], разгръщащо се филмче „Движещо се чо-и те изработиха двукадрово анимационно филмче [6], разгръщащо се филмче „Движещо се чо- [6], разгръщащо се филмче „Движещо се чо-, разгръщащо се филмче „Движещо се чо-
вече“ от сайта Крокотак [2], както и машинка за движещи се картинки от едноименната книга [3]. 
В исторически план бе спомената ролята на Париж и Русе.

Учениците избират как да изглежда техния филм. Възможностите са няколко. Ако изберат дву-
измерни фигури, могат да използват готови изрязани рисунки на динозаври, апликирани динозаври, 
оцветени и изрязани или нарисувани от тях самите [7]. Триизмерните възможности за три: играч- [7]. Триизмерните възможности за три: играч-. Триизмерните възможности за три: играч-
ки-динозаври, оригами или направени от пластилин фигури. От избора на фигури се избира и вида на 
декора: рисуван, апликиран, направен от пластилин или от природни материали. 

Продукт:
При създаването на филмчето учениците се разделиха на няколко екипа според възможностите 

и интересите си. Екипите са: сценаристи, художници по декора, художници по машина на времето, 
куклите и снимачен екип.

Сценаристите работиха съвместно, за да създадат формулират, с помощта на учителя, виждане-
то си за това как си представят развитието на действието във филма. Избрано бе заглавие на филма. 
Екипа художници по декора и куклите работиха съвместно. Първоначално ученици с изявени заложби 
направиха рисунка-макет на декора. След това той бе прерисуван във формат А1. По време на рисуване 
на декора бяха правени снимки чрез смартфон и приложението Clayframes в HD-формат [9]. 

Заснетите кадри бяха възпроизведени със скорост 15 кадъра в секунда. Художниците по куклите 
наблюдаваха илюстрации на динозаври от детските енциклопедии и листите за оцветяване на сай-
та „Крокотак“ и нарисуваха динозаври за филчето, които оцветиха и изрязаха. След това ученици 
заснеха много последователни снимки на движението им по декора.

Постпродукцията по филма и публикуването му бе направено от учителя с приложението за 
Андроид AndroMedia HD Video Editor. Чрез нея се монтират отделните клипчета в едно цяло, поста-AndroMedia HD Video Editor. Чрез нея се монтират отделните клипчета в едно цяло, поста-. Чрез нея се монтират отделните клипчета в едно цяло, поста-
вя се музикален фон и титри. 

Представяне:
Представянето на продукта стана в класната стая, по време на годишното тържество, в уебс-

траницата на проекта, във Фейсбук. 
Работейки по проекта „Машина на времето – Динозаври“ учениците и родителите се въвеждат 

в проектно-ориентирания подход. Проучват се възможностите за използване на смартфон, рабо-
тещ под ОС Андроид в помощ на разработването на тематичен проект в условията на българско-
то училище.

Литература:
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3. „Машинка за движещи се картинки, 3D модел“, изд. „Миранда“, 2012
4. Савенков А, „Методика исследовательского обучения младших школьников“, М., 2011
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ities achieve the unveiling of the final product – Grand Hour.

Keywords: School Project, „I love Bulgaria“, Grand Hour

Една от основните задачи на училището е да повиши нивото на усвояване на учебния материал 
и да формира ключови компетентности в учебно-възпитателната работа на учениците. Отговор-
ността на учителя е да обогати знанията на учениците, да разшири кръгозора им, да развие позна-
вателните интереси и творческите им способности. Ето защо, за да е продуктивен, учебният час 
трябва да е нетрадиционен, динамичен и емоционален.

Изхождайки от дългогодишния си педагогически опит твърдим, че съществува пропаст между 
учебното съдържание по околен свят във втори клас и човекът и обществото в трети клас. Наши-
те бъдещи третокласници нямат никакви знания по българска история. Малкият брой учебни часо-
ве в трети клас допълнително затруднява усвояването на учебния материал, а недостъпното учеб-
но съдържание демотивира учениците. 

Това ни провокира да започнем работа по проект „Аз обичам България“, който цели създаване на 
мост между учебните предмети околен свят и човекът и обществото, възпитание в патриотизъм 
на бъдещите европейски граждани, създаване и развиване на учения за работа в екип, за самостоятел-
но търсене и обобщаване на информация.

Проектът е с продължителност 8 месеца за учебната 2011/2012 г и в него са заложени знания, уче-
ния и компетенции, които учениците усвояват по достъпен и интерактивен начин. Включва 6 те-
ми, посветени на българските владетели и представяне на финалния продукт, Тържествен час „Аз 
обичам България“ пред родители, учители и местната общественост. По проекта работят учени-
ците от II-а и II-б клас при 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, гр. София. Провежда се в часовете по изобрази-
телно изкуство, домашен бит и техника и час на класа.

Проектът се реализира в 3 етапа.

I. Организационен етап.
Запознаване на родителите с темата, целите, задачите и дейностите на проекта. Родителите 

попълват декларация за съгласие при публикуване на снимков материал.
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Таблица 1. Теми, дейности, участници и срокове по проект „Аз обичам България“

№ Тема Дейности по темата
Участ-

ници
Срок

1 Хан Кубрат

1. Презентация и работен лист
2. Изработване на прабългарския календар 
3. Изложба от детски книги за български владетели
4. Изработване на кутийка за моливи
5. Рисунка на владетеля

м. IХ-
до 

20.Х. 

2
хан Аспарух 
Основателя

1. Легенда за мартеницата- учениците сами я издирват и 
я представят устно.
2. Изработване на макет на двореца в Плиска.
3. Стихотворения наизуст.
4. Презентация и работен лист
5. Изработване на знамето на прабългарите
6. Рисунка на владетеля

1- 
20.ХI.

3
хан Крум 
Страшни

1. Презентация и работент лист
2. Учениците издирват легендата за битката при Вър-
бишкия проход и я представят устно.
3. Изработване на постер с Крумовите закони.
4. Кръстословица
5. Рисунка на владетеля

1- 
20.ХII

4
княз Борис I 

Покръстител

1. Изработване на глаголицата и кирилицата
2. Презентация и работен лист
3. Рисунка на владетеля

10.I.- 
20.I.

5
цар Симеон 

Велики

1. Презентация и работен лист
2. Посещение на Национален исторически музей 
3. Изработване на макет на Златната църква
4. Изработване на свитък 
5. Рисунка на владетеля

1.II.- 
20.II.

6
Шипченска 

епопея

1. Презентация и работен лист
2. Подреждане на пъзел на паметника „Шипка“
3. Изработване на Самарското знаме
4. Стихотворения за Шипка-наизуст
5. Постер за Руско-турската война 1877-1879 г.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
J. Изработване на мартеница 

1- 20 
март

на 1 
март

7
Тържествен

час „Аз обичам
България“

1. Рецитал за България
2. Занятие с Mouse Mischief и работен лист
3. Изложба на изработените предмети и рисунки

 
10- 30 
април

II. Оперативен етап. 
Учителят насърчава учениците да търсят и обобщят необходимата информация – легенди, сти-

хове, народни мъдрости, исторически факти. С желание и ентусиазъм участниците се включват в 
предвидените разнообразни дейности-изработване на прабългарски календари, макети, пергамент, 
свитък, мартеници, прабългарското и Самарското знаме, пъзели и постери, рисунки на владетели.

През различните етапи на проекта се използва различна организация на работата в класа. Преми-
нава се от екипна работа към индивидуална или групова.

Мултимедийната презентация е една успешна форма за представяне на новото знание, което 
съчетавайки факторите картина, звук и динамика, задържа вниманието на учениците, презизвиква 
интереса им и улеснява запомнянето.

Отчитайки този факт, за всяка конкретна тема учителят подготвя презентация и открит 
урок, в който участниците демонстрират пред своите родители знанията и постиженията си и 
представят изработените предмети.



469

МАШИНА НА ВРЕМЕТО

III. Продуктивен етап.
В края на месец април пред родители, учители и местната общественост  се представя финал-

ния продукт на проекта – Тържествен час „Аз обичам България“. Урокът включва оценка на постиг-
натите резултати, рецитал за България, презентация с Mouse Mischief, изложба и представяне на из-Mouse Mischief, изложба и представяне на из-, изложба и представяне на из-
работената от учениците книжка. Всеки участник получава грамота за активно участие в проек-
та. Това е моментът, в който децата се чувстват горди и щастливи от успехите си, едно незабра-
вимо преживяване, което ще се превърне в скъп спомен.

Реализирането на проект „Аз обичам България“ доведе до:
 y създаване на положителна мотивация за учене;
 y възпитаване на познавателно отношение и любов към историята;
 y увеличаване на активността и инициативността на учениците;
 y развитие на способностите им за работа в екип;
 y повишаване на качеството на усвоените знания;
 y развиване на чувство за принадлежност.

Постигнатите резултати доказват необходимостта от работа по проекти. В съвместната 
дейност знанията се усвояват неусетно, работейки учениците се забавляват, преодоляват конфли-
ктите и различията в името на общия успех.

За успешната реализация на проекта допринасят ентусиазмът на учителите, желанието и ста-
ранието на участниците, помощта и съдействието на родителите.

Фигура 1. Тържествен час „Аз обичам България“
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Фигура 2. Изложба на предмети, изработени от учениците.

Фигура 3. Посещение на Национален исторически музей



471

МАШИНА НА ВРЕМЕТО

Фигура 4. Изложба на предмети.

Фигура 5. Рецитал
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Фигура 6. Учениците поставиха свой край на проекта – с „Мила родино“

Нина Кръстева Кънева
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово

МЕТОДИ ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ 
ЧРЕЗ УЧЕБЕН ПРОЕКТ

METHODS OF PROVOKING STUDENTS‘ COGNITIVE INTEREST BY SCHOOL PROJECT
Nina Kaneva Kristeva
Secondary School „St. St. Kiril and Metodii“, Gabrovo 

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract: The Innovation orientation of teachers in modern terms as a method of teaching is very important 
because education should be directed to the individuality of children. When the training is based on various design 
ideas students have a wider scope as to satisfy their innate curiosity and way of expression. The training project is 
an educational technology with high efficiency. It is important not only for the cognitive development of students 
but also for managing the class as a behavioral and communication environment. To keep the children‘s interest 
in knowledge at this age and to manage to provoke them to seek new knowledge is an art.

Keyword: school project, project-based learning, cognitive interest, innovation, information technology, 
Microsoft Mouse Mischief, Envision
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Развитието на учениците чрез учебната среда е основния приоритет на учителя. Подборът и 
приложението на адекватни с времето иновативни образователни технологии внася активни ме-
тоди за обучение, които определено имат много по-висока ефективност. Като учител с дългого-
дишен професионален опит и с четири национални награди ще споделя няколко успешни техноло-
гии, които прилагам в своята професионална практика. През 2010 година приех своите първокласни-
ци и много скоро след това създадох Web сайт на класа, чрез който да споделяме с обществеността 
богатството от темпераменти, от творчески изяви и успехи, от дейности и знания, които всеки 
ден откриваме. Децата от класа са една разнообразна палитра от характери и интереси, но въпреки 
всичко най-важното, което имаше значение за мен беше желанието им да усвояват нови неща. Тяхна-
та любознателност е най-добрият стимул за един иновативно мислещ учител. Да запазиш познава-
телния интерес на подрастващите в тази възраст и да успееш да ги провокираш да търсят все но-
ви и нови знания е изкуство. 

В урочните единици, които провеждам, като важен метод на преподаване присъства технология-
та „Един компютър – много мишки“ с помощта на Microsoft Mouse Mischief, а от тази учебна година 
и Envision. Децата се обучават и по програмата „Интердисциплинарно проектно-ориентирано обу-
чение чрез използване на информационни технологии в началното училище“, чиито автори са доц. д-
р Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова. 

Учебният проект е образователна технология с висока ефективност. Тя има значение не само за 
познавателното развитие на учениците, но и за управлението на класа като поведенческа и комуни-
кационна среда. През учебната 2011 – 2012 година работим по национален проект „Машина на време-
то“ и по конкретно за класа темата е „Ако динозаврите бяха живи днес“. 

Идейният план на проекта „Машина на времето“ е многомащабен. Всеки учител би могъл да избе-
ре различна тематика, съобразно своите интереси, учебния материал, с който иска да го свърже или с 
желанията на децата. Дали ще навлезе в дебрите на историята, дали ще полети с крилете на мечти-
те или ще открие нови светове, дали ще изучава феномени или древни животни, целта е една. Разши-
рявайки границите на познанието и използвайки интерактивни методи за обучение, да се даде въз-
можност на малките ученици да изразят своята индивидуалност, но работейки в екип, както и да 
бъдат търсещи личности. Непознатото и неизвестното, провокирано с подходящи средства и ме-
тоди, става за тях забавно приключение, което не ги плаши и винаги завършва с много нови знания, 
състезания, игри и положителни емоции.   

Пътят по който ние поехме е назад към далечното минало. Динозаврите са интересни същества, 
които учените продължават да изучават. Още повече, че някои от видовете са прародители на 
днешните птици. Тяхното появяване, съжителство и изчезване крие много загадки, защото се е слу-
чило преди милиони години. Част от изследванията и направените изводи са на базата на предполо-
жения и сравнения. Фосилите, които палеонтолозите откриват в различни краища на света са най-
ценните източници на информация и затова се изследват много задълбочено. Децата са силно заин-
тригувани от тази тема. Тя възбужда техния любознателен дух и ги мотивира към търсене на но-
ва, по-любопитна информация. Колкото повече научават, толкова по-знаещи и можещи се чувст-
ват. Може би някои от тях са бъдещите учени, които ще разплетат неизвестните тайни около съ-
ществуването на динозаврите.

Изборът на тази тема е провокиран изцяло от интереса на учениците. Учебният проект съдър-
жа разнородни дейности. Планът е поместен в сайта на класа. Дейностите по проекта са следните:

Първи етап – организационен
 y Запознаване на родителите и учениците с идеята за проекта.
 y Издирване и подбиране на информация за динозаврите в енциклопедии, книги или интернет 

мрежата. Работа в библиотеката. 
 y Гледане на подходящи за възрастта филми, свързани с живота на 
 y динозаврите – анимационни, научно-популярни и игрални.
 y Проучване на музеите в България и по света, в които изцяло или отчасти 
 y се представя живота на динозаврите.

Втори етап – оперативен 
 y Провеждане на часове за изследване живота на динозаврите.
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 y Оформяне на постери, свързани с: динозаврите във водата; динозаврите 
 y по повърхността; динозаврите във въздуха.
 y Подготовка и оформяне на изложбен кът с рисунки и модели от 
 y пластелин на любимите динозаври.
 y Изпълнение на конкретна задача на компютъра чрез зададен модел в 
 y Microsoft Office Power Point, която съдържа няколко елемента, свързани с темата, а именно:

 y Да изберат къде живее определен вид динозавър;
 y Да изпишат на кой вид от днешните животни прилича даден динозавър;
 y Да нарисуват любимия си динозавър с програма Paint.

 y Писане на съчинение на тема: „Какво би станало, ако динозаврите се 
 y появят отново?“
 y Инициатива „Училище за деца“ – съвместни часове с учениците от II б 
 y клас и децата от предучилищна група на ДГ. В часовете се използват програмите Microsoft 

Mouse Mischief и Envision.
 y Изработване на електронна викторина, свързана с живота на древните 
 y животни, предназначена за техните родители.

Трети етап – продуктивен
 y Открит урок за родителите, в който те да влязат в ролята на участници.
 y Популяризиране на дейностите по проекта в сайта на класа. http://malkislanca.webnode.com//

Оперативният етап е най-продължителен и съществен. В него се реализират всички практичес-
ки задачи. Базирайки се на издирената информация, която е строго прецизирана от учителя, деца-
та се разпределят в различни екипи и изпълняват конкретни дейности. Изборът за участие в дадена 
група е личен, според интересите, предпочитанията и уменията, както и създадените между учас-
тниците приятелски контакти. Ролята на преподавателя е преди всичко напътстваща, подпомага-
ща комуникацията между отделните екипи, а в някои случаи – партньорска.

Силно провокиращ метод за навлизане в неограничения свят на познанието е провеждането на 
дебат по научен въпрос. Желаещите да участват в подобен тип обучаваща среда е изключително ва-
жно да бъдат добре подготвени. Разбира се, във втори клас за това имат грижа, както самите учени-
ци, така и учителят. Децата са все още малки и не биха могли да се справят без напътствия и помощ, 
но ефектът от крайния резултат е силно зареждащ. Обсъждането по темата за динозаврите се про-
веде в час на класа, а учениците по свое желание седнаха в кръг. Така общуването се получи по-непо-
средствено, а изказаните мнения – компетентни и доста интересни. Слушателите също се включва-
ха и задаваха въпроси. Съществено изискване при този тип обучение е подрастващите да се изслуш-
ват, да приемат чуждото мнение и да бъдат толерантни един към друг. По време на дебатите деца-
та не разказват заучена информация, а разсъждават на базата на вече усвоени знания. Интересни те-
ми по които се разисква дълго време се оказаха следните: 

 y Всички динозаври по едно и също време ли са живеели? 
 y Сигурно ли е, че са изглеждали така, както ги изобразяваме? 
 y Има ли някаква вероятност няколко динозавъра да са оцелели в някое отдалечено кътче на све-

та, където никой не е ходил? 
 y Ако те не бяха измрели преди 65 милиона години, щяха ли хората да съществуват?
 y Бихме ли могли да отглеждаме динозаврите като домашни любимци?

Изборът да бъдат пасивни или активни участници в обсъждането е напълно индивидуален, а в 
процеса на часа някои от ролите се промениха, отново по желание. Децата, които се чувстваха добре 
подготвени се включваха, а останалите слушаха с интерес. Провокациите към знаещите ги правят 
активни, а по-слабо подготвените се мотивират за следваща дейност да бъдат достатъчно компе-
тентни.

Подобна обучаваща технология е интервюто. Учениците сформират няколко екипа в зависи-
мост от темите. В случая групите бяха пет и отговаряха на въпроси свързани с: поява и отглеждане 
на динозаврите, динозаври по повърхността, динозаври във въздуха, динозаври във водата и изчезва-
не на динозаврите. Дава се възможност на всички деца да бъдат интервюиращи и интервюирани. От 
един екип задават въпроси, а от друг – отговарят. Отговарящите имат право на помощ от прия-
тел от неучастваща в момента група. Някои от учениците се изкушиха да направят нестандартни 
или подвеждащи питания, които имаха за цел да объркат участника, но това само развесели ситуа-
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цията. Получи се много интересна игра, която не би могла да се осъществи, ако децата не бяха добре 
подготвени предварително. Те наистина се вживяха в ролята си на журналисти. Добре е да имат ми-
крофон, дори и да е играчка. А задачата на учителя е партньорска, тъй като измислянето на подхо-
дящи въпроси е много важно и не винаги е по силите на обучаемите, особено ако темата е по-мащаб-
на. Описаната технология дотолкова впечатли второкласниците, че по тяхно желание ние реализи-
рахме втори подобен час, който беше свързан с филмите и клиповете в сайта.

Съчиняването на въпроси за викторина и гатанки с описателен характер се случваше в края на 
всеки час, в който запознавах учениците с групите динозаври. Провокирани от описателната част 
и снимковия материал в презентациите, както и от дискутираните в края проблемни въпроси, де-
цата си създаваха в края разтоварваща част, в която реално те проверяваха до каква степен са за-
помнили информацията. Описвайки външните белези на някой динозавър и неговия начин на живот, 
с цел другите да познаят вида, всъщност те затвърдяват знанията си. Учителят подсказва метода, 
а учениците го реализират. В стремежа си да бъдат по-оригинални, второкласниците се стремят да 
запомнят добре материала и на базата на усвоеното в конкретната учебна ситуация да се изявят.

Използването на възможностите на информационните технологии в работата по проект е ино-
вативна технология, която предполага определени умения от малките ученици за действия с ком-
пютър, както и задачи, съобразени с възрастовите особености на децата. Игровият подход е най-до-
брия вариант за целта. По този начин процесът на обучение е динамичен и ефективен. Участници-
те могат да манипулират сами с обектите, да се забавляват, да работят в практическа и действе-
на среда. 

За да покажем, че технологиите са достъпни и за децата от предучилищна възраст, а училището 
е място, в което можем едновременно да се забавляваме и да учим ние проведохме съвместно занятие 
с 6-годишните деца от ЦДГ „Радост“ в гр. Габрово. Те гостуваха в нашата класна стая на 28 февруа-
ри. Малчуганите бяха толкова впечатлени и заредени с положителни емоции, че не искаха да си тръг-
ват. Часът продължи само 35 минути, а децата не спираха да разказват и да се смеят дълго време след 
това. Те научиха много интересни неща за динозаврите, за общуването в училище, за компютърни-
те мишки и възможностите на технологиите. Работиха с технологията Microsoft Mouse Mischief. 
Ние бяхме подготвили подаръци за малките деца под формата на мартеници, изработени от самите 
ученици, а те ни донесоха своите рисунки на динозаври. Убедена съм, че никога няма да забравят вре-
мето, през което бяха в нашата класна стая.

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4

Фиг. 5 Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг. 8

По инициативата „Училище за деца“ проведохме съвместен урок с учениците от II б клас в на-II б клас в на-б клас в на-
шето училище. Изпълненият с много емоции и привличащи вниманието учебни ситуации час се осъ-
ществи в една от игротеките на 31 май 2012 година. Предаването на опит като обучители на деца в 
близка възраст е много подходящ метод за стимулиране на познавателния интерес на подрастващи-
те. За да бъдат полезни на връстниците си и да се чувстват в свои води е важно да са добре подгот-
вени, както по отношение на знанията по конкретната тема, така и във връзка с уменията си за ра-
бота с компютърни технологии. Урокът премина спокойно и всеки имаше възможност за изява. Уче-
ниците от другия клас ни подариха много красиви рисунки на динозаври. Те също бяха завладени от 
любопитния свят на древните животни и показаха, че имат определени знания в областта. 
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Фиг. 9 Фиг. 10 Фиг. 11 Фиг. 12

Фиг. 13 Фиг. 14 Фиг. 15 Фиг. 16

В продуктивния етап на проекта проведохме открит урок за родителите. 
Най-интересното в него бяха не изявите на учениците, а включването на родителите в самите 

дейности. Те седнаха зад учебните маси и работиха с компютърните мишки. Децата ги напътства-
ха, обясняваха им как да участват в различните задачи, хващаха заедно с тях мишките и им подсказ-
ваха отговорите. Викторината, която второкласниците бяха подготвили, за да разнообразят ча-
са, не затрудни особено родителите. Това означава, че те са помагали активно по време на работата 
по проекта и тяхната любознателност също е била заинтригувана. Една от най-забавните задачи за 
родителите се оказа подреждането на пъзел, свързан с видовете динозаври. 

Фиг. 17 Фиг. 18 Фиг. 19 Фиг. 20

Фиг. 21 Фиг. 22 Фиг. 23 Фиг. 24
В проекта са интегрирани следните дейности: работа с програмите Paint, Microsoft Mouse Mischief 

и Envision. Работим в класната стая, в библиотеката, в игротеката и в компютърния кабинет, къде-Envision. Работим в класната стая, в библиотеката, в игротеката и в компютърния кабинет, къде-. Работим в класната стая, в библиотеката, в игротеката и в компютърния кабинет, къде-
то децата реализират задачите си в екипи. Част от учениците са на компютрите, а другите рабо-
тят практическа задача – рисуване или моделиране.

Фиг. 25 Фиг. 26 Фиг. 27 Фиг. 28
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Фиг. 29 Фиг. 30 Фиг. 31 Фиг. 32

Постерите, които децата изработиха с огромно желание са свързани с групите динозаври, съо-, които децата изработиха с огромно желание са свързани с групите динозаври, съо-които децата изработиха с огромно желание са свързани с групите динозаври, съо-
бразно средата им на живот. Предложената информация и ефектно подредените изображения при-
влякоха интереса на голям брой ученици от различни възрастови групи. Имената на участващите 
в оформянето на таблата деца са красиво изписани и показват признание за проявеното старание.

Фиг. 33 Фиг. 34 Фиг. 35

Авторски учебни ресурси, разработени и използвани в часовете:

Фиг. 36 Фиг. 37 Фиг. 38

Фиг. 39 Фиг. 40

Една от основните задачи в оперативния етап е писането на съчинение на тема „Какво би стана-
ло, ако динозаврите се появят отново?“ Задачата се оказа много интересна за децата. Тя се осъщест-
вява към края на периода, в който се работи по проекта, тъй като количеството на натрупаните 
знания по темата е по-голямо. Предлагам няколко кратки откъса от ученическите творби: 

Любов – „Ще направя книга и филм за тях. Ще кажа на всички хора да ги обичат. Ще направя изслед-
ване за какво използват роговете си“.

Мелани – „Ще ги взема в моята къща и ще ги храня със салата от марули. Ще ги водя на детска гра-
дина или на училище за динозаври“.

Преслав – „Ще направя зоопарк за динозаври от вида Диплодок. Децата ще могат да се пързалят 
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по шиите им и всички ще се смеят“.
Поля – „Ще си взема един за домашен любимец. Ще го къпя, храня и разхождам“.
Даниел Трифонов – „Летящите ще ги използваме за изтребители, а водните за лодки. Най-бързи-

те ще участват в състезания по плуване и бягане. Най-умните ще ги водим на училище“.
Борислав – „Ще направя ферма за динозаври“.
Радослав – „Ще ги яздя и ще се забавлявам с тях“.
Габриел – „Ще ги изучавам, ако не ме изядат“. 
В сайта на класа страниците, свързани с учебния проект съдържат следните рубрики:
Полезни адреси – има 25 линка към сайтове, в които може да се намери голямо количество полезна 

информация, отнасяща се към темата.
Литература – предложени са множество варианти на детски енциклопедии за динозаврите.
Музеи по света – тук децата могат да се запознаят с различни музеи, да прочетат полезни мате-

риали, да разгледат виртуални изложби или да проследят реконструкцията на динозавър от Канад-
ския музей на естествената история. 

Любопитно – фактите, предложени като забавни текстове са използвани в откритите уроци, 
защото са много интересни, а самите ученици в процеса на работа откриха още много подобни лю-
бопитни подробности.

Филми – тук са подбрани филми и клипове, подходящи за възрастта на децата, с помощта на ко-
ито проведохме интервю за откритията на зоолога Найджъл Марвин. Има много интересни виде-
оклипове за края на динозаврите от Discovery и за вулканите от National Geographic.

Игри – за забавление на децата са представени множество игри за подреждане на пъзели, викто- – за забавление на децата са представени множество игри за подреждане на пъзели, викто-за забавление на децата са представени множество игри за подреждане на пъзели, викто-
рини за имената, изработване на триизмерни модели на динозаври, игри с подреждане на кости и от-
криване стъпки на динозаври, за изкопаване на динозаври, за хранене с подходяща храна на малките, за 
защита от нападатели, за излюпване на динозавърчета и други. Тази страница е истинско удоволст-
вие за второкласниците, защото заедно със забавлението те научават нови факти за праисториче-
ските животни по нестандартен начин. 

В сайта има публикуван снимков материал на рисунките и практическите дейности на ученици- снимков материал на рисунките и практическите дейности на ученици-снимков материал на рисунките и практическите дейности на ученици-
те по проекта. 

Вариантите за стимулиране на познавателния интерес на подрастващите в начален етап са 
много и всеки от тях развива различни качества на личността, но най-същественото е да накара-
ме децата да ни вярват. Ако те са убедени в професионализма на учителя, в полезността на това, с 
което се занимават и в добронамереността на хората около тях, децата израстват и надграждат 
компетентностите си. Така училището се превръща в перфектна среда за бъдещата им реализация.

Иновационната ориентираност на учителите в съвременните условия е твърде важна поради 
факта, че образованието трябва да се насочи към индивидуалността на подрастващите. Опозна-
вайки потребностите, интересите и възможностите на всеки ученик те могат да предложат избор 
на варианти за обучение, с помощта на които детето да надгражда знанията и уменията си или да 
се развива според своето ниво на компетентности. Именно в това са предимствата на обучението 
по учебен проект. Когато преподаването е базирано на разнородни проектни идеи обучаемите имат 
по-широко поле, както за задоволяване на своята любознателност, така и за начин на изява. Прилага-
нето на информационните технологии като част от процеса на работа, допълнително активизира 
вниманието на децата и усъвършенства уменията им за боравене с технологии. Това са едни от най-
съществените мотиви, които водят иновативно мислещите преподаватели към усъвършенстване 
на методите за преподаване.

Опитът и постиженията, относно прилагането на традиционни и новаторски техники в клас-
ната стая споделям с учители от цялата страна на своята Интернет страница. Web адресът е: 
http://saitnina.webnode.com

Литература:
 y Папанчева, Р, Димитрова, Кр., Използване на екипната работа при интегриране на технологии-

те в началното училище, Доклад на Петата есенна научна конференция, София, 2007 г.
 y Папанчева Р., Димитрова К., Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в 

началното училище, В Сб. доклади на 5-та национална работна среща „ИКТ в началното учили-
ще“, 2008, Слънчев бряг.
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Йорданка Първанова 
СОУ „Любен Каравелов“ – Димитровград

КЛУБ „АЗ И СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН“

CLUB „I AND THE WORLD AROUND ME“
Yordanka Parvanova
Secondary school „Lyuben Karavelov“, Dimitrovgrad

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. The dream of the majority of people is having possibility to convey themselves in space and time. As 
an example are the Hollywood’s movies.  s it necessarily the machine to be real transport vehicle? Not   at all. My 
students are first grade. How easiest, fastest and safest I could convey them wherever?  Without excessive and an-
noying documentation. We could travel hundreds of kilometers in the space with the help of books. And also by 
using them we could explore deep in earth’s womb and fly high in Space. We could go back in the time and move 
ourselves in the future. Being explorers of the past and inventors of the new worlds. It’s good challenge for the first 
grade student’s, isn’t it?

Keywords: club, time machine, books, imagination, fantasy, dream, success

21. век е векът на новите технологии. Времето не върви, а лети. Децата от това поколение из-
растват с компютърните игри, с таблети и I-Phon-и. Светът се опознава не с енциклопедии, а с 
Google Map. Да, вярно, че е доста атрактивен начин, но  е добре човек да може да разчита на своето 
въображение. Фантазиите са най-бързият и евтин начин да се пренесеш от едно място на друго. Как-
то и книгите. А двете заедно са вълшебно добра комбинация за една ефективна машина на времето. 
Дори не е нужна специална конструкция. Достатъчно е да отвориш подходяща книга, да се съсредо-
точиш  и да поемеш на път. Не е нужен паспорт, нито виза.

Кои са ключовите фактори, които спомогнаха реализирането на клуб „Аз и светът около мен“?
Учениците, с които участвам в проекта, са в 1.клас. Много е важно в този начален етап на огра-

мотяване да се създадат у децата навици за работа с книгата. Бих искала не само да науча децата да 
четат, а да изпитват наслада от срещите си с книгите. Да виждат в тях не само цветната корица, 
а билетът за пътешествие. 

Дейностите, които съвместно ще реализираме, включват разговори по теми, близки до тяхната 
възраст – запознаване с литературни герои; създаване на „Училище за изследователи и търсачи“; из-
готвяне на изследователски дневници, в които да споделят впечатления; създаване на табла, диплян-
ки; конкурси за рисунка; конкурси за изразително четене и др.

Етапи от работата на клуб „Аз и светът около мен“.
Работата на клуба е проектно-ориентиран модел на работа. Занятията се провеждат в извъну-

чебно време, но подпомагат работата ми в редовните учебни занятия.
Дейности:
 y Пътешествие в миналото – посещения на етнографски и исторически музей в града и в облас-

тта; Регионален исторически музей – гр. Стара Загора; Александровска гробница
 y Пътешествие в света на звездите – посещение в Държавната обсерватория „Джордано Бруно“
 y Училище за изследователи – да се научим да търсим и да изследваме; да откриваме интересни 

обекти и да умеем да ги описваме (с думи и с рисунки)
 y Пътешествие в света на игрите – от миналото до наши дни.
 y Пътешествие в света на растенията и животните.
 y Пътешествие в света на приказките – запознаване с творчеството на известни български и 

световни майстори на приказката.
 y Пътешествие в света на изкуството – запознаване с комикс
 y Пътешествие в света на технологиите
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Задачи за децата:
 y Интервю на тема: „Ако имам машина на времето, къде ще отида?“
 y Изразителен прочит на любима приказка и създаване на комикс по нея – работа в група.
 y Изготвяне на изследователски дневник и редовно описване на впечатления от импровизирани-

те пътешествия.
 y Конкурс за рисунка на тема: „Машина на времето“ на клуб „Аз и светът около мен“
 y Изготвяне на постери, посветени на Деня на космонавтиката.
 y Изготвяне на табла със снимки от „пътешествията“.
 y Конкурс за „Най-активен изследовател“.

Реализация на проекта
I. Организационен етап 
В първите часове учениците се въвеждат в дейността на клуба. Клубът е колектив и въпреки че 

децата са първокласници, съвместно ще се обсъждат идеи за реализиране на поставените цели.

II. Оперативен етап:
 y Учениците се запознават най-общо и достъпно за възрастта им с понятията „фанта-

зия“, „въображение“, „машина на времето“ (подпомага работата ми като класен ръководител);
 y Запознават се с герои от българската и световна литература (съотнесено към часовете 

по Български език и литература);
 y Създаване на „Училище за изследователи и търсачи“ (Български език и литература, Роден 

край, Математика)
 y Изготвяне на изследователски дневник, в който децата споделят своите впечатления от 

„пътешествията“ (Български език и литература)
 y Създаване на табла (дипляни) за растенията и животните (Роден край);
 y Конкурси за рисунка (Изобразително изкуство)
 y Конкурси за изразително четене ( Български език и литература)

Децата попълват редовно своите дневници – споделят, описват, рисуват. Тъй като са първоклас-
ници, работят главно с моя помощ (опорни думи, насочващи въпроси).

III. Продуктивен етап:
Дейността на клуба е представена в сайта на клуба http://otcrivateli.webnode.com/, а постерите са 

изложени във фоайето на училището и в класната стая.

 

Фиг. 1 Табло с избрани моменти от дейността на клуба

 

Фиг. 2 Табло с избрани моменти от дейността на клуба

Проектът е отворен и ще продължи дейността си през следващите учебни години.

Очаквани резултати
Предстоят доста изяви, в които децата да се включат. Вече са набелязани теми и дейности за 

следващата учебна година. Учениците не са само наблюдатели и изпълнители, а се превърнаха в дви-
жеща сила на дейността на клуба. Те искат да знаят, да търсят, да откриват нови и интересни све-
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тове. Пътешествието с нашата „машина на времето“ се превърна в едно незабравимо и уникално 
приключение. Децата вече са уверени, че са открили най-ефективното превозно средство – своето 
въображение.

http://otcrivateli.webnode.com/
В сайта на клуба са публикувани презентации, използвани за нуждите на клуба, както и  снимки 

от занятия и екскурзии.
 

Литература:
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УЧА С МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО

I LEARN WITH THE TIME MASHINE
Emilia Palamarkova
119 Secondary School „Akad. Michail Arnaudov“, Sofia

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. The report includes a description of the students in the class II D 119 High School – Sofia in national 
school project „Time Machine in the period from February to May 2012 are traced the various activities of the 
students – painting, writing essays, forming teams, poster, exploration activities, presentations and presentation. 
Attached are student presentations and photos from representative event.

Keywords: Students, II D class activities, drawing, writing, poster, teamwork, presentation.

През месец февруари предложих на учениците в моя клас – II Д клас и техните родители да се 
включим в Националния учебен проект „Машина на времето“. Децата имат опит в проектно-бази-
раното обучение – работили са по проекта на Junior Achievement „Децата в образованието и обще-Junior Achievement „Децата в образованието и обще- „Децата в образованието и обще-
ството“, проекта на Panasonic „Екоучилище за деца“ и проекта на Европейската комисия U4enerjy и 
са презентирали своята дейност на представителни мероприятия на Junior Achievement.

Получих писменото съгласие на родителите  и започнахме своята работа.
В часа по изобразително изкуство поставих на учениците да работят по темата „Ако имах ма-

шина на времето, къде бих искал да отида и какво да науча“. Показах с  проектор няколко детски изо-
бражения на машината на времето, нарисувах свой проект на машината и помолих учениците да не 
споделят своите мисли докато рисуват. В края на часа, установихме, че децата са работили по раз-
лични теми:

 y Роднините
 y Динозаврите
 y Египетските пирамиди
 y Вселената
 y Космоса
 y ВElicaните
 y Планените, които ще бъдат открити
 y Извънземните
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 y Екология
Темите са интересни, многообразни и говорят за разностранните интереси на съвременното по-

коление.
В часа по български език и литература, предложих на учениците да напишат съчинение – описание 

на своето пътуване с Машината на времето. След него ясно се оформиха няколко по-конкретни те-
ми, които помогнаха да структурираме екипите.

 y Децата бяха писали за своите роднини, някои от които не са между живите
 y Екип 1 – МОЯТ РОД
 y За пирамидите в Египет
 y Екип 2 – ПИРАМИДИТЕ
 y За праисторическите  животни и вElicaните, живяли отдавна на Земята
 y Екип 3 – ДИНОЗАВРИТЕ
 y За необятния свят на вселената и извънземните
 y Екип 4 – КОСМОС
 y За това какво ще се случи след много години
 y Екип 5 – В БЪДЕЩЕТО

Всеки екип избра отговорник  (учениците имат опит в екипната работа), раздадох им по един 
Европейски дневник и поставихме задачи за две седмици да правят проучвания по различните теми, 
като водят записки.

Отговорникът на екипа с моя помощ обобщаваше резултатите. Оказа се, че учениците работят 
с голям интерес – четат енциклопедии и други книги, черпят информация от различни сайтове в Ин-
тернет и родителите им помагат.

През март и април все по-често отделяхме време за работа по проекта. Дейността се оказа из-
ключително полезна: учениците отделяха много време за четене – направихме „Книга на книгите“, 
където записваха прочетените книги и този състезателен момент беше прекрасен стимул;  работе-
ха все по-често заедно с родителите си, което е особено полезно;  изчисляваха години, мащаби и чер-
таеха далечни перспективи за бъдещето.

През април направихме голям постер със снимки  и материали в училище, което пък спечели инте-
реса на третокласниците и четвъртокласниците. В края на април започнахме подготовка на презен-
тациите, материалите бяха голямо  количество и трябваше да подберем най-подходящото, а след 
това в Power Point да ги изготвим. Децата работеха сами, като им оказвах помощ при оформянето на 
текстовете. В началаото презентирахме пред нашите приятели от III Б клас, а след това, пред роди-
телите при закриването на учебната година. След презентациите направихме викторина за родите-
лите в електронен вариант за да се убедят и те че могат да научат от малките си питомци много.

Работата по Националния учебен проект „Машина на времето“ обогати знанията  на ученици-
те и разшири техния хоризонт. Те затвърдиха уменията си за работа в екип и са мотивирани за уче-
не чрез прилагането на различни съвременни методи и технологии. Убедени са, че любознателността 
трябва да се облича в дела и действия чрез упорита изследователска и анализаторска дейност. Тех-
ният няколко месечен труд е достойно възнаграден от вниманието на ученици, учители, родители 
и приятели.

Проектно-ориентираното обучение е изключително съвременно, перспективно и полезно в бъл-
гарското училище.
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1ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин, 
2СОУ „Крум Попов“, гр. Левски

ПЪТЕШЕСТВИЕ С МАШИНА НА ВРЕМЕТО

A TRIP BY THE TIME MACHINE
Anichka Petkova1, Rosica Georgieva2

1Secondary school „Ivan Vazov“, Vidin
2Secondary school „Krum Popov“, Levski

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract : This article examines the work of students from third grade „Ivan Vazov“ Vidin and school „Krum 
Popov“ Levski. „Journey to The Time Machine“ is an educational project, which activates children’s imagination, 
stimulate creativity and research skills of students, successfully expanded their research horizons.

Keywords: Time Machine, time travel journey back down, up, forward, history, earth crust, earth, space, 
dreams

„Пътешествие с Машина на времето“ е образователен проект, който активизира детското въ-
ображение, стимулира творческите и изследователски умения на учениците и успeшно разширява 
научния им кръгозор.

Главната цел: Формиране на изследователски умения и развитие въображението и креативност-
та на учениците, работа в екип, умения за извличане на информация от енциклопедии, усвояване на 
знания, свързани с историята, исторически личности, традициите, природата, Космоса; задълбоча-
ване знанията за работа с информационните технологии и интегрирането им в останалите учеб-
ни предмети.

Поставената цел може да се конкретизира в следните задачи:
1. Създаване на мотивация на учениците да работят в екип.
2. Формиране на умения за работа с енциклопедии и усвояване на знания, свързани с историята, 

традициите, природата, Космоса.
3. Формиране на изследователски умения и развиване на креативността на учениците.
4. Задълбочаване знанията за работа с информационните технологии и интегрирането им в ос-

таналите учебни предмети.
5.Формиране на комуникативни умения и умения за презентиране.
6. Формиране на нагласи за сътрудничество, развитие уменията за самоконтрол и самоусъвър-

шенстване.
Дейностите, които предложихме на нашите ученици бяха:
 y Гледане и обсъждане на филми и презентации по темата: „Пътешествие с Машината на вре-

мето“.
 y Търсене на любопитни факти и представянето им.
 y Проучване живота и делото на забележителни личности от историята.
 y „Пътуване“ до най-интересните места по света и в България.
 y Съчиняване на фантастични разкази и описания по зададена тема.
 y Изработване на макет на Машина на времето.
 y Рисуване и работа с програмата Paint, PowerPoint, Photo Story.

Възникване на идеята за учебния проект и планиране на неговата реализация 
За трета поредна година учениците от 3а клас на ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин и СОУ „Крум Попов“ 

гр. Левски работят заедно. През учебната 2011/2012 година двата класа се включиха в Националния 
учебен проект „Машина на времето“. Доброто сътрудничество между класните ръководители и об-
щите задачи, по които работят учениците за пореден път доказаха ефективността на проектно-
базираното обучение за активизиране на учениците и повишаване на тяхната мотивация за работа.
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Работата по проект се основава на действено обучение, като от учениците се изисква самос-
тоятелно да планират работата си, да поемат отговорност. Проектът представлява една тема за 
проучване, на базата на която се осъществява връзка между теорията и практиката. Учениците ус-
вояват предвидения учебен материал, но не разказан от учителя, а в резултат на собствената си из-
следователска дейност.[1]

Учебно съдържание на проекта 
Интеграционни връзки
Проектът предвижда интегриране на знания от различни предметни области – Български език 

и литература, Човекът и обществото, Човекът и природата, Домашен бит и техника, Изобрази-
телно изкуство, Музика, Информационни технологии. Работата предвижда интегриране на инфор-
мационните технологии в учебния процес. Учениците работят с програма Photo Story 3 for Windows, 
Microsoft Office Power Point, Word, Paint. Учителят използва средствата на програмата Microsoft Office 
Power Point за презентиране на продукта от работата по проекта.

Технологично съдържание
Windows среда с Microsoft Office (Word и PowerPoint), Microsoft Paint, Photo Story 3 for Windows и Ин-

тернет достъп. Мултимедиен проектор, скенер, принтер, цифров фотоапарат.
Управление на проекта
Организационен етап
Запознаване на учениците и родителите със същността на проекта. Учениците се въвеждат в 

темата на проекта „Пътешествие с Машина на времето“ с помощта на непринуден разговор – дис-
кусия и презентация. Провокира се мисленето и въображението на учениците, поставя се темата 
за работа, предлагат се идеи за осъществяване на проекта. Определят се екипите по различните на-
правления – назад, нагоре, напред, надолу. Всеки екип избира името си и изработва емблеми.

Фигура 1 Определяне на екипите

Съставя се план за работа. Дават се задачи на екипите – общи и конкретни.

Фигура 2 Започва разпределянето на задачите в екипите.
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На учениците се поставя въпроса: „Какво е машина на времето?“ След като се запишат техните 
отговори, се дава задача да нарисуват как си представят машината на времето. Представя се пре-
зентация с изображения на машината на времето по света. 

 

Фигура 3 – рисунка                                              Фигура 4 – макет 
Опора за изпълнението на задачите са заданията за изследователска работа, които получава все-

ки екип. Те съдържат план за работа, указания и обяснения, срокове за изпълнение на задачите. Всеки 
екип събира материалите си в определени папки.

Оперативен етап
Продължителност: февруари – май
Задачи: Придобиване на знания, формиране на изследователски умения и компетентности у уче-

ниците.
Учениците изработват папка на всеки екип, в която се събират всички материали и информация, 

до която отделните ученици са достигнали по време на своето виртуално пътешествие.

   

Фигура 5 папките на екипите

Провежда се изследователска и проучвателна дейност. Работи се с енциклопедии и се търси ин-
формация в Интернет. Създават се рисунки по темата, пресъздаваща представата на учениците за 
Машина на времето. Провежда се дискусия: „Ако имах машина на времето, къде бих отишъл?“ Учени-
ците пишат съчинение-описание или фантастичен разказ „Моята машина на времето“.

В часовете по Домашен бит изработват макет на машината.
Работа в компютърния кабинет е насочена към създаване на рисунка с Paint , изготвяне на презен-

тация по темата с PowerPoint , създаване на фотоистория с Photo Story 3.
Екипите „Археолози“ в двете училище правят пътуване в миналото – участват в честване на 

забележителни дати и личности в нашата история. Провеждат проучвателна дейност. Посещават 
етнографски и исторически музей, срещат се и разговарят с музейни работници. Оттам си тръг-
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ват не само обогатени с информация, но и заредени с мотивация за работа.
Двата екипа „Пътешественици“ тръгват на път. Учениците от Видин проучват река Дунав, а 

техните приятели от Левски – се отправят навътре към земните недра и научават много за исто-
рията на Земята и земетресенията.

Екип „Астрономи“ пък потеглят към необятния Космос. Проучват Млечния път и планетите 
от Слънчевата система. Правят макети.

 „Мечтателите“ – учениците от тези екипи, разказват за мечтите си, правят интервюта, ри-
суват улицата на мечтите, търсят отговор на въпроса – „Къде живеят мечтите?“.

Всички екипи изработват постери, на които поставят част от събраните материали, рисунки, 
снимки, описания, съчинения, макети.

Продуктивен етап:
Работата от дейностите по проекта се представят в класната стая пред родители и гости в 

края на учебната година.
Всеки екип представя своя постер, събраните материали в папката, макета и споделя за своите 

„пътешествия“. 
Всички материали от работата на екипите могат да бъдат разгледани в сайтовете на двата кла-

са на адрес:
Вазовче: http://vazovche.webnode.com/projekti/mashina-na-vrjemjeto/ 
Пчелиците: http://beesklass2.webnode.com/projekti/

   

Фигура 6 – макет и постер на екип „Пътешественици“, гр. Левски

Фигура 7 – постерите на екип „Пътешественици“, гр. Видин
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 Фигура 8 – представяне на постер и папка на екип „Археолози“

 Фигура 9 – Екип „Астрономи“.

 Фигура 10 – Екип „Мечтатели“.
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Фигура 11 – представяне на постерите на екип „Мечтатели“.

Фигура 12 – Общо представяне на работата по проекта.
Литература:
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МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА СЪЗВЕЗДИЯТА

MYTHS AND LEGENDS OF THE CONSTELLATIONS
Tanya Ganeva Ganeva
Secondary school „Lyuben Karavelov“, Dimitrovgrad 

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract: The theme „Mitove and legends of the constellations’ was inspired this thought: „People have stars 
that are not the sashti.Za some travelers, the stars are guides. For others, they are just small flames... But all 
these stars malchat.A you-you will have stars as no one else .... „/ Antoine de Saint-Exupery/With a group of 
students decided to navleznem the secrets of stellar nebe.Da study the goals and objectives of science development 
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the interest in myths and legends of their models sazvezdiyata.Izrabotvahme natural materiali.Organizirahme 
izlozhbi.Nablyudavahme and recognize some of the typical constellations.
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Изучаването на физиката и астрономията създава изключително благоприятни възможности за 

изграждане на научни възгледи за природата.
В най- общ вид схемата на физичното познание може да се представи като последователност от 

няколко етапа:
– установяване на научни факти за изследваните обекти
– създаване на модел на обекта
– експериментална проверка на теорията чрез съпоставяне на изведените следствия с опитни 

резултати[1]1.
Учениците проявяват по- голяма наблюдателност, стремят се към по-пълно и задълбочено обяс-

нение на конкретни явления от околната среда. Развиват се въображението и абстрактното мисле- Развиват се въображението и абстрактното мисле-Развиват се въображението и абстрактното мисле-
не. Създава се мотивация за учене, децата саудоволетворени от своя труд и се превръщат в активен 
участник в учебния процес[2]1.

Необходимо е да има добра организация на работата, интересни примери, любопитни факти, 
съвременни аудиовизуални средства, върхови постижения на човешката мисъл и съвременни практи-
чески приложения на физичните закони.

Много внимателно проучих интересите на учениците в областта на науката.
Идеята беше – да  учим и да се забавляваме. Да поставя децата в ролята на откриватели.
Темата „Митовe и легенди за съзвездията „ е провокирана следната мисъл:
„Хората имат звезди, които не са едни и същи. За някои,които пътуват – звездите са пътеводи- За някои,които пътуват – звездите са пътеводи-За някои,които пътуват – звездите са пътеводи-

тели. За други – те са просто малки пламъчета…Но всички тези звезди мълчат. А ти – ще имаш ли 
звезди, каквито никой друг няма….“/ Антоан дьо Сент-Егзюпери/ 

Работихме с група ученици от 9 клас, с които обсъдихме темите и дейностите. Даваха интерес- с които обсъдихме темите и дейностите. Даваха интерес-с които обсъдихме темите и дейностите. Даваха интерес- Даваха интерес-Даваха интерес-
ни предложения, които се реализираха. Работиха на групи, което даваше възможност за по-голяма 
инициативност. Това помогна на ученици, които имаха проблеми с комуникацията да ги преодолеят. 
Нашата работа протече в три части.

1. Уводна част.
Учениците се запознават с темата на проекта. Обсъждат се техните предложения и се набеляз-

ват задачите за изпълнение – февруари / март.

1 Кюлджиева,М.,Дидактика на физиката,Шумен, УИ „Константин Преславски“, 1997
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Снимка 1: Обсъждане на предложенията за работа в клуба по проекта.

2. Работна част.
В нея учениците правят своите разработки, презентации, табла, свързани със съзвездията.
Проучват интересни митове и легенди за съзвездията. Изработват техни модели с природни ма-

териали.Организират изложби – април/ май.

Снимка2: Изработване на модели на съзвездия.

3. Заключителна част.
Изработват дневници, в които всеки ученик описва своята работа.Изготвят презентация за 

цялостната дейност на учениците.Описват своя поглед към звездите, звездното небе и неговите 
съкровища.

Учениците развиват следните качества:
– изграждат желание и интерес към самостоятелно или в екип достигане до нови знания и изграж-

дане на умения за тяхното прилагане;
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– създават се умения за абстрактно описание на реални явления и процеси чрез създаване на коли-
чествени модели за тяхното функциониране;

– формират се умения за обективно анализиране на ситуации от света, в който живеем, и тях-
ното обяснение чрез физични закони;

– създават се умения  и навици за обективна оценка на изпълнението на дадени цели като форму-
лиране и решаване на проблема.

Надя Йорданова Георгиева
ОУ „Максим Горки“, гр. Левски

В СВЕТА НА ВИКИНГИТЕ
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For its realization, project-oriented interdisciplinary training is used, a number of cross-curricular connections 
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Keywords: students, project-oriented interdisciplinary training, design, information technology, knowledge 
and skills, creativity, teamwork

Личностното развитие на учениците в училище може да се постигне с „помощта на модерно 
обучение, което се основава на активни методи на учене (проблемно и проектно-ориентирано обу-
чение, при които ученикът играе централна роля, а учителят е най-вече партньор на учениците при 
развитие на по-сложни проблеми.“ [3]

Редица изследвания показват, че използването на информационните технологии значително по- значително по-значително по-
добряват резултатите на учениците в учебно-възпитателния процес. Те допринасят за цялостно-
то развитие на личността на ученика, завишават интереса му към ученето, мотивацията и анга-
жираността при изпълнение на дадена задача.

Включването ми в Националния проект „Машина на времето“ бе провокирано от идеята да се из-
ползва тема, която не се изучава в четвърти клас, но даваща възможност да се интегрира в часовете 
по информационни технологии и в частност като част от обучението по други учебни предмети. 
Така учениците имат възможност да научат нещо ново, да затвърдят или усвоят различни знания и 
умения, да оформят нови приятелски кръгове на базата на общи интереси.

Чрез работата по проекта се цели да се задоволи детското любопитство за живота на хората в 
миналото, да се усвоят знания за бита на викингите, да затвърдят знанията и уменията си за рабо-
та с компютър, да усъвършенстват уменията си за работа в екип и т.н.

Реализацията на проекта се осъществява в традиционните три етапа – организационен, опера-
тивен и продуктивен етап.

1. Организационен етап – Учениците се запознават с темата, фиксират се основните дейности 
по проекта, търсят се подходящи материали (Фигура 1).
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2. Оперативен етап – Основните дейности се реализират в рамките на четири часа през месец 
март. 

Възможно е учениците да работят и в свободното си време.

Фигура 1. По следите

В оперативния етап учениците изпълняват индивидуални и екипни задачи, които се осъществя-
ват в отделни часове:

1 час 
 y Запознаване с посланието на Ейри Учения и с картата по следите на викингите, в която се крие 

всяка задача за изпълнение  (Фигура 2).  

Фигура 2. Посланието

 y Кръщаване на всеки член от групата с викингско име.
 y Подреждане и тълкуване на пъзел, изобразяващ елементи от живота на викингите. 
 y Изработване на викингско знаме с програмата Paint (Фигура 3).

Фигура 3. Знамето
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2 час
 y Изработване на календар на викингите.
 y Създаване на фото история за боговете на викингите.

3 час
 y Създаване на презентация „По следите на викингите“ 
 y Създаване на макет на викингско селище

Фигура 4. Селището изработване на кораби в часовете по ДБТ
вкъщи и свободното време на учениците (Фигура 4). 

 y Създаване, писане и гадаене с руни – писмеността на викингите.
3. Продуктивен етап – учениците представят своите крайни продукти (Фигура 5).

 

Фигура 5. Крайни продукти
При реализирането на задачите по проекта учениците имат възможност да творят, да разкри-

ят своето виждане, да създадат нещо ново, което не са правили до този момент, да научат нещо но-
во, което не са чували до сега, да покажат самите себе си чрез информационните технологии, чрез 
различни техники в областта на изкуството, чрез словото и т.н.

За всичко това допринесе интересната идея, предложена от екипа, създател на „Машината вре-
мето“. „Машината на времето“ провокира и учители и ученици, а „Светът на викингите“ стана по-
знат на нашите ученици.

Литература:
1. Папанчева, Р. и Димитрова, Кр. Възможности за интегриране на информационните техноло- информационните техноло-информационните техноло-

гии във втори клас чрез използване на проектно-ориентирано интердисциплинарно обучение
2. Учебни програми за задължителна подготовка по ИТ– I, II, III, IV клас, МОН, С., 2004
3. httr:/i-teach.fmi.uni-sofia.bg]
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Abstract:
„Everyone has his own time machines.

Those which make us go backward in the past are called memories. 
And those which make us go forward to the future are called DREAMS…“

The huge outer Space has always been a dream for the younger and the older. There is no a child who has nev-
er dreamed to become an astronomer or a pilot. There is no a man who has ever had an unconcerned look at the 
night sky. Everyone has had the dream to get the stars. 

Our Time Machine will help us to overcome time and space and try to reach the stars. The main aim will be 
to get to our star called School Nesho Bonchev in Persey constellation. We can see and learn a lot on our Space 
route. There is an accessible and interesting way to be aware of the infinite Space solving problems through inter-
esting and creative tasks, we are going to study through travelling and playing games. In our work we are going to 
build up the following skills: team work skills, making conversations and discussions, giving suggestions, self-con-
trol, self-esteem and respect to others.

We won’t stop dreaming, because the dream is the shortest way to the Infinity.
Keywords: Time Machine project, Space, star, journey, route, dream, ICT, education, school

„Всеки от нас има своите машини на времето.
Тези, които ни връщат назад във времето се наричат спомени. 

А тези, които ни карат да се движим в бъдещето се наричат мечти…“

Огромният Космос винаги е бил и ще бъде притегателна сила за малки и големи. Няма дете, което 
в детството си да не е мечтало да стане космонавт или летец. Няма човек, който равнодушно да 
гледа безмълвното нощно небе и да не пожелае да стигне звездите. А кой не би попътува с машина на 
времето?! Ние получихме тази възможност и се възползвахме. Нашата машина на времето ни помог-
на да преодолеем време и пространство и да стигнем звездите. Нашата крайна цел стана звездата на 
училището SCHOOL NESHO BONCHEV в съзвездието Персей. Отправяйки се към нея ние наблюдава-
хме небесния простор. По нашия космически маршрут видяхме и научихме много. И мечтаехме, защо-
то мечтата е най-прекия път към Необятното.

1. Проблематика и актуалност
Темата за Космоса и пътешествието е обширна и всеобхватна, интересна и привличаща. Фа-

ктът, че училището ни има своя звезда показа посоката на нашето пътешествие. Предизвикател-
ство е да пожелаем звездите. Провокация е да тръгнем на път към тях. Задачата ни беше да направим 
звездно пътешествие по необичаен и интересен начин, който да ни накара да се впуснем в нови 
предизвикателства. Машината на времето беше средството за нейното решение.

2. Целите, които си поставихме бяха насочени към:
 y По достъпен и интересен начин да разширим диапазона на възприятията и разбиранията на 

децата за безкрайния Космоса чрез интердисциплинарно обучение и интегриране на знания от 
различни научни области.

 y Да „изобретим“ Машина на времето.
 y Да пътешествахме и приключенстваме сред звездите; 
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 y Да изработим електронен пътеводител на Звездните пътешественици чрез интегриране на 
технологиите в обучението .

 y В процеса на работа да градим умения за работа в екип, водене на диалог, обсъждане мнения и 
даване на предложения;умения за самоконтрол, самооценка и зачитане на чуждо мнение./фиг.1/

 y И да не забравяме, че Земята е Нашата планета

Фигура 1. Работа в екип затова трябва да я пазим. 
В своя проект ние решавахме проблеми чрез достъпни, интересни и творчески задачи, използвай-

ки нагледни пособия, рисунки, макети, филмчета, съпровождайки всеки обект с кратки и подробни 
коментари, за да могат децата да възприемат новостите. Часовете по Български език и литература, 
Изобразително изкуство, Домашен бит, Роден край, Час на класа, Информационни технологии и те-
мите в тях са благодатни области на обучение, с възможности за интегриране и интерактивност.

3. Работата премина през три етапа. В подготвителния етап проектът бе представен на уче-
ници и родители. Въвеждането в сложната проблематика, мотивирането и формирането на инте-
рес към предстоящата работа бе постигнато с познати и достъпни средства – филмче „Ледена епо-
ха“, компютърна игра „Мащина на времето“, клипове и истории от интернет. Набелязаха се основ-
ните задачи и се изработи емблема. Изборът на доброволци-родители, които ще помагат на екипи-
те и консултант /учител по астрономия/, който ще консултира екипите беше сериозна и отговор-
на задача. Изработен бе график на дейностите и стартът беше даден.

Изследователският етап бе изпълнен с дейности, насочени към реализиране на задачите на 
проекта :

 y Изработихме Машината на времето и емблема.
 y Създадохме костюм на звездния пътешественик и направихме свой автопортрет.
 y Изработихме звезден маршрут и се запознахме със звездите и съзвездията. 

Фигура 2. Видях звездите 
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 y Бяхме на гости на Малкия принц и красиво преписахме мъдрите му мисли;
 y Кацнахме на Луната с Незнайко;
 y Разказахме история в картини /комикси/ на тема „Пътуване с машина на времето“;
 y Нарисувахме своята среща с извънземно в Paint; 
 y Създадохме фантастичен разказ чрез прийомите фантазиен бином и фантастична хипотеза; 
 y С Lego конструирахме космически летателни апарати – превозни средства от бъдещето;
 y Наблюдавахме звездното небе през училищния телескоп /фиг. 2/; 
 y Гостувахме на клуб „Видях небето“; 
 y Полетяхме с Космическата математика; 
 y Включихме се в читателската щафета „Детективи с машина на времето“ …

EROR В резултата от неправилно изчисление и срив в системата Машината на времето проме- В резултата от неправилно изчисление и срив в системата Машината на времето проме-
ни посоката си и ни върна назад във времето. Това ни помогна да реализираме и друг проект „Подай 
ръка на родния край“, който ни отведе в старите панагюрски къщи, където усетихме възрожденския 
дух на дедите ни. Екипите, организирани от родител-доброволец посетиха къщите, запознаха се с 
историята им, изработиха интересни презентации, албуми и постери, с които се представиха на 
открит урок по родолюбие. Електронният пътеводител „Добре дошли в Панагюрище“ /фиг. 3/ об-
общи работата на екипите и виртуално разходи гостите из посетените обекти. Движението към 
дълбините на земята ни позволи да видим и блясъка на Панагюрското златно съкровище./фиг.4/ Вре-
ме и пространство – непонятни величини за първокласника, а толкова лесно осъществими с Маши-
ната на времето…

 

Фигура 3. Електронен пътеводител Фигура 4. Панагюрско златно съкровище 

В заключителния етап през месец май 2012 г. се реализираха следните заключителни за проекта 
дейности:

 y обобщаване на дейността на екипите, обработка и оформяне на материалите;
 y оформяне на албум „Звезден пътешественик“; 
 y изработване на електронен звезден пътеводител, обобщаващ работата по проекта;
 y урок с екологична насоченост „Да пазим Земята“. /фиг. 5/ 

Фигура 5. Да пазим Земята 
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 y проучване мнението на родителите за проекта, оценка на работата, ползата и готовността 
им за включване в следващи проекти – анкетни карти; 

Отразяване на работата по проекта се осъществи посредством: 
 y издаване на вестник на класа „Звездни пътешественици“;
 y училищния вестник „Щъркелово гнездо“; 
 y местна преса;
 y разработване на уеб страница на проекта в сайта на класа;
 y изработване на клипчета за YouTube, които да отразяват и популяризират дейността 

по проекта.
Работата по проект е интерактивен метод, чрез който се постигат целите на обучение, като 

гарантира умения за сравняване с познатото и откриване на новото знание, както и умения за ак-
тивна употреба на усвоения учебен материал. Проектната работа е дейност, насочена към самос-
тоятелно проучване или решаване на определен учебен проблем. За нея е присъща перспективната 
насоченост, иновационния характер и активно-преобразуващото отношение. Тя осигурява връзка-
та между теоретични знания, наглед недостъпни и неразбираеми за първокласника и практическа 
дейност-игра, която вплита в себе си натрупания познавателен опит на учениците, усвоените до 
момента знания и умения, като дава възможност на ученика в процеса на работата да усвои нови и 
нови знания и умения. Развиват организационни, комуникативни умения, умения за работа в екип. 
Усвояват се начални стратегии за търсене и намиране на информация от различни източници, ана-
лиз и обобщение.

Целият работен процес се оказа забавна и творческа дейност за учениците. Няма по-добър при-
мер за прилагане на междупредметни връзки, няма по-добра възможност за пътуване на крилете на 
мечтата. Полезността на всеки проект е да предизвика поставянето на нови задачи, да бъде дей-
ност, водеща към следващи дейности.

Нашето звездно пътешествие /фиг.6/ с Машината на времето не е приключило. То ще продължи 
във времето и ще ни позволи да пътуваме в пространството. И през следващите години на обучение 
в СОУ „Нешо Бончев“ учениците ще гледат безкрайното синьо небе и ще преследват своята звезда 
SCHOOL NESHO BONCHEV , защото вече знаят, че „Чудеса има там, където вярват в тях. И колко-
то повече вярват толкова по-често стават“. Дидро

Фигура 6. Звездни пътешественици
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ПЪТЕШЕСТВИЕ НА TPCLASS С МАШИНА НА ВРЕМЕТО

TPCLASS’S JOURNEY WITH THE TIME MACHINE
Tonka Panayotova
4th Primary School „Dimcho Debelyanov“, Blagoevgrad

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. The article describes the main characteristics of project-based learning with integration of 
information technology and the school project „ Tpclass’s Journey with Time Machine“, realized by 10 years old 
students from 4th OU“ Dimcho Debelyanov, Blagoevgrad .

Keywords: project-based learning, journey, time, machine, ICT.

Проектнобазираното обучение с интегриране на информационните технологии е обучение, в чи-роектнобазираното обучение с интегриране на информационните технологии е обучение, в чи-то обучение с интегриране на информационните технологии е обучение, в чи- обучение с интегриране на информационните технологии е обучение, в чи-с интегриране на информационните технологии е обучение, в чи-, в чи- в чи-
ито център са учениците, активни, търсещи, креативни [13], а учителят е техен сътрудник, съ- [13], а учителят е техен сътрудник, съ-[13], а учителят е техен сътрудник, съ-13], а учителят е техен сътрудник, съ-], а учителят е техен сътрудник, съ-
ветник, партньор [5]. Продължителността му е няколко учебни часа и интегрира знания от различ- [5]. Продължителността му е няколко учебни часа и интегрира знания от различ-[5]. Продължителността му е няколко учебни часа и интегрира знания от различ-5]. Продължителността му е няколко учебни часа и интегрира знания от различ-]. Продължителността му е няколко учебни часа и интегрира знания от различ-
ни области. Учениците се учат да работят в екип [7], който има свой кът, отличителен белег бадж 
и лидер, учат се да бъдат толерантни, да си сътрудничат, да планират, организират, представят 
дейностите си и продуктите, да оценяват своето поведение и работа, както и тези на съекипници-
те си [8, 9, 10].

В основата на това обучение стои проектът [11, 12], който е сложен продукт, предполагащ ком-[11, 12], който е сложен продукт, предполагащ ком-, който е сложен продукт, предполагащ ком-
плекс от дейности, между които особено място заема интегрирането на информационни техноло-нтегрирането на информационни техноло- на информационни техноло-информационни техноло-
гии, интердисциплинарността, работата в екип, оценяването и самооценяването, създаването на 
краен продукт и неговото презентиране. Реализацията на проекта преминава през три етапа [6]: 

Организационен – учителят въвежда учениците в темата на проекта, задава се план за работа, 
избират се екипите, разпределят се задачи за различните дейности, поставят се изследователски за- за различните дейности, поставят се изследователски за-за различните дейности, поставят се изследователски за-поставят се изследователски за-
дачи. 

Оперативен – изследователска работа, оформяне на проектна тетрадка, работа в компютърен 
кабинет, изпълнение на съпътстваща задача.

Продуктивен – разработване, организация и провеждане на публично представяне на резултата 
от работата по проекта. 

 
Фигура 1. Етапи
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Работата по проект води до формиране на нови способности у ученика, които съвременното об- проект води до формиране на нови способности у ученика, които съвременното об-
щество поставя като изискване пред младия човек: умение за решаване на лични и обществени пробле-умение за решаване на лични и обществени пробле-а решаване на лични и обществени пробле-
ми, за работа в екип, за синтез на информация от различни източници, за ползване на високотехноло-
гична апаратура, за комуникационни умения, за лична и социална отговорност и самоконтрол и др.

Тези умения непрекъснато се усъвършенстват чрез реализирането на проектите: 
 y „Моят роден град“, участвал в VI европейски форум, Виена, 2009 г. [2, 3];
 y „Златни правила за толерантност“, участвал в VII европейски форум,  Берлин, 2010 г. [1, 3];
 y „Give me a hand, be my friend“, Програма еTwinning, 2011 г. [3, 4]; 
 y Световното предизвикателство за деца 2011 г. [3];
 y „100 крачки направи, 1 цигара по-малко изпуши“, Национален ученически конкурс „Проектът на 

нашия клас  – за живот без тютюн 4“, 2012 г. [3]; 
 y „Машина на времето“, 2012 г. [3];
 y “Easter Activities“ , Програма еTwinning, 2012 г. [3] ;
 y „Мост между поколенията“, отличен с голямата награда в Ученически конкурс, организиран от 

ЦРЧР и ЕИЦ „Европа Директно“ – София, „Поколенията ръка за ръка“, тридневен еко лагер в 
Копривщица, 2012 г. [3].

„Пътешествие на Tpclass с машина на времето“ е учебен проект, разработен с четвъртоклас-
ници от 4.ОУ „Димчо Дебелянов, Благоевград и включен в национален проект „Машина на времето“, 
иницииран от Сдружение „Образование и технологии“. Целевата група се състои от 24 ученици, на 
възраст 10-11 годишни, 10 момичета и 14 момчета. Един от тях е билингв, четирима са със специал-
ни образователни потребности.

Целите на проекта са:
 y Усвояване на знания и компютърни умения, съобразени с учебното съдържание по Информационни 

технологии за четвърти клас.
 y Интегриране на знания от различни научни области.
 y Интегриране на технологиите в обучението.
 y Усъвършенстване на уменията за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мнения и 

предложения.
 y Усъвършенстване на уменията за самоконтрол и самооценка.

Задачите, които си поставихме, са: 
 y Изобретяване машина на времето в Paint. Съпътстваща задача всеки екип изработва  машина 

на времето от изрезки от списания и рекламни брошури.
 y Пътешествие
 y в миналото – изработване на колажи, 
 y в бъдещето – ученически творби, събрани в е-book, 
 y в Космоса чрез рисунки в Paint 
 y и в подземния свят – рисунки на хартиен носител.
 y Търсене на информация в интернет по поставена задача.
 y Усъвършенстване на уменията за работа в Word, Paint, AutoCollage, PowerPoint Presentation.

Продължителността на проекта е 10 учебни часа.
Периодът за изпълнение е м. януари – м. май.
Основната област на приложение е Български език и литература.
Осъществени са интегративни връзки с Човекът и обществото, Човекът и природата, Изобрази-

телно изкуство, Домашен бит и техника, Час на класа, Информационни технологии.
Реализирането на проекта преминава през следните етапи:
Организационен етап
Продължителност: 1 учебен час
Място на провеждане: Класна стая
Учебен предмет: Час на класа
Организация: Учителят въвежда учениците в темата на проекта като ги запознава с  идеята за 

машина на времето, която може да се движи във всички посоки:
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 y назад – към историята и традициите на българския народ и на света;
 y напред – към бъдещето, което днес е мечта, но днешните мечтатели ще създадат;
 y нагоре – към звездите, посещавайки небесни тела или откривайки нови галактики и светове;
 y надолу – към недрата на земята, изучавайки закономерности, явления и природни феномени.

Предлага на учениците да изобретят своя машина на времето и с нея да пътешестват във всич-
ки посоки. Чрез интерактивния метод на обучение brainstorming (мозъчна атака) се  уточняват мес-brainstorming (мозъчна атака) се  уточняват мес-мозъчна атака) се  уточняват мес- се  уточняват мес-се  уточняват мес-
тата, до които машината  може да ги заведе. Предложенията се записват на дъската и се избират 
най-интересните.

Задава се план за работа, както и критериите за оценяване на получените резултати. 
С активното участие на учениците се формират работните екипи, избира се лидер, име и знак 

на екипа. 

Фигура 2. Баджове за екипите

Всеки екип получава сейф, в който се поставят информационни материали и други, необходими 
за работата средства: задача за екип, баджове, изрезки, бял лист, лепило, флумастер съвпадащ с цве-
та на баджовете, индивидуални задачи, карта за оценка и самооценка, анкета за ученик.

Родителите се запознават с намерението да се работи по проекта чрез сайта на класа и в група-
та във Facebook, подписват декларация за публикуване на снимки и анкета за родител.

Оперативен етап
Продължителност: 6 учебни часа.
Организация 
В рамките на оперативния етап учениците имат следните основни задачи:
 y Изобретяването на машината. Създаване на компютърни рисунки в Paint.
 y Пътешествие в Космоса. Създаване на компютърни рисунки в Paint.
 y Пътешествие в земните недра. Създаване на рисунки.
 y Пътешествие в бъдещето Създаване на e-book в issue.com „Училището след 100 години“, „Учили-e-book в issue.com „Училището след 100 години“, „Учили-в issue.com „Училището след 100 години“, „Учили-issue.com „Училището след 100 години“, „Учили- „Училището след 100 години“, „Учили-

щето на моите мечти“ и „Аз след 20 години“.
Учениците работят в екип и сглобяват машина на времето от изрезки от списания и рекламни 

брошури и избират име на машината, което става и име на екипа.
Разпределят се задачи на екип за следващите дейности.

ЗАДАЧА №1 НА ЕКИП
Сглобете Вашата машина на времето.
Измислете име на машината. Това ще бъде и името на екипа.
Надпишете името на Вашия екип на баджа.
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ЗАДАЧА №2 НА ЕКИП
Обсъдете в екипа за какво училище мечтаете.
Напишете съчинение „Училището на моите мечти“.
Помогнете на тези, които се затрудняват.
Попълнете картата за оценка и самооценка.

Фигура 3. Задачи на екип

Фигура 4. Работа в екип
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За изпълнение на дейността „Пътешествие назад в миналото“ на учениците се поставя изследо-поставя изследо-
вателска задача да съберат факти и изображения на 10 най-важни:

1. Български владетели. http://bghistory.50webs.com/about%20us.html
2. Исторически паметници. http://www.bulgariaphotos.net/?pit=327&pt=327&it=327
3. Български революционери.
4. Чудесата на България. http://www.bgchudesa.com/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%

D0%BE.html

Задача на _______________________________ от екип ____________________________
За реализиране на проекта „Пътешествие на Tpclass с машина на времето“ имам задача да издиря 

в интернет изображения и факти на тема „Български владетели“,  да избера 10 най-важни,  да напра- да избера 10 най-важни,  да напра-да избера 10 най-важни,  да напра- да напра-да напра-
вя фотоколаж или презентация, да запазя файла, да вляза в пощата си, да прикача файла и изпратя на 
имейл pkt@mail.bg

                                                                                                  Срок: 31.01.2012 г.

Задача на _______________________________ от екип ____________________________
За реализиране на проекта „Пътешествие на Tpclass с машина на времето“ имам задача да издиря в 

интернет изображения и факти на тема „Български революционери“,  да избера 10 най-важни,  да на- да избера 10 най-важни,  да на-да избера 10 най-важни,  да на- да на-да на-
правя фотоколаж или презентация, да запазя файла, да вляза в пощата си, да прикача файла и изпра-
тя на имейл pkt@mail.bg

                                                                                                  Срок: 31.01.2012 г.

Задача на _______________________________ от екип ____________________________
За реализиране на проекта „Пътешествие на Tpclass с машина на времето“ имам задача да издиря в 

интернет изображения и факти на тема „Исторически паметници в България“,  да избера 10 най-ва- да избера 10 най-ва-да избера 10 най-ва-
жни,  да направя фотоколаж или презентация, да запазя файла, да вляза в пощата си, да прикача фай- да направя фотоколаж или презентация, да запазя файла, да вляза в пощата си, да прикача фай-да направя фотоколаж или презентация, да запазя файла, да вляза в пощата си, да прикача фай-
ла и изпратя на имейл pkt@mail.bg

                                                                                                  Срок: 31.01.2012 г.

Задача на _______________________________ от екип ____________________________
За реализиране на проекта „Пътешествие на Tpclass с машина на времето“ имам задача да издиря 

в интернет изображения и факти на тема „Чудесата на България“, да избера 10 най-важни,  да напра- да напра-да напра-
вя фотоколаж или презентация, да запазя файла, да вляза в пощата си, да прикача файла и изпратя на 
имейл pkt@mail.bg

                                                                                                  Срок: 31.01.2012 г.

Фигура 5. Индивидуални задачи

За изпълнение на индивидуалната задача за изобретяване на машина на времето се работи в ком-
пютърен кабинет. Учениците получават следните указания: 

 y Направи свой модел на машина на времето в Paint, отвори текст прозорец, напиши 

Машина на времето
Изобретил:____________________________________________________

Фигура 6. Надпис на рисунка

 y Запази изображението, влез в пощата си, прикачи изображението и изпрати на посочения имейл. 
 y Помогни на съекипниците си, които не могат да се справят със задачата. 
 y Съпътстваща задача: напиши съчинение по въображение „Аз след 20 години“. Разкажи как ще из-

глеждаш, къде ще живееш, с какво ще се занимаваш.
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Фигура 7.  Работа в екип

Учениците работят в екип при изпълнение на задачата за написване на съчинение „Училището на 
моите мечти“ като обсъждат идеи и взаимно си помагат.

Фигура 8. Работа в компютърен кабинет

Поставят се индивидуални задачи да нарисуват картина „ В Космоса“ в Paint. Съпътстваща зада-Paint. Съпътстваща зада-. Съпътстваща зада-
ча на хартиен носител да нарисуват картина „В подземния свят“.

Системата на оценяване включва оценка поведението и работата на съекипниците и самооцен-
ка като попълват карта за оценка и самооценка [10], и оценка от учителя по определени критерии и 
показатели.
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Таблица 1. Карта за оценяване постиженията на учениците в проектната работа

Показатели
Равнище

ниско средно високо
I. Критерий
Умее да работи в екип
Сработва се. 

Работи сериозно и отговорно в екип.

Умее да разработи план за решаване на проблема.

Проявява ангажираност и интерес.

II. Критерий
Ораторски, лидерски и организаторски способности

Използва подходящ стил и език.

Умее да презентира пред публика.

Ръководи умело екипа.

Организиран при спазване на срокове и изпълнение на задачи.

III. Критерий
Активност, креативност 

Умее да подбира и подрежда информацията.

Оформя естетично проектна папка.

Проявява творчество.

IV. Критерий
Умения за оценка и самооценка

Оценява съекипниците си справедливо.

Самооценява се.

V. Критерий
Компютърни умения

Умее да работи в Paint.

Умее да работи с Powerpoint presentation.

Умее да работи с Internet.

Умее да работи с имейл, прикачва документи.

Продуктивен етап
Продължителност: 3 учебни часа
Място на провеждане: класната стая, оборудвана с компютър и проектор, с осигурени места за у-

ченици и гости, подредени във формата на летателна машина.
Организация: 
Разработване, организация и провеждане на публично представяне на резултата от работата по 

проекта пред родители, училищна общност, сайт на класа, медии, Facebook.
Крайният продукт PowerPoint Presentation „Пътешествие на Tpclass с машина на времето“ се 

представя пред родители и гости, а всички стъпки по реализиране на проекта се описват в сайта на 
класа [3].

Проектнобазираното обучение с интегриране на информационните технологии формира у уче-роектнобазираното обучение с интегриране на информационните технологии формира у уче-то обучение с интегриране на информационните технологии формира у уче- обучение с интегриране на информационните технологии формира у уче-с интегриране на информационните технологии формира у уче-
ниците умения, тъй нужни за 21. век като умение за работа в екип, умения за работа по проекти, ко-
муникация на роден и чужд език, дигитални умения, инициативност, креативност, предприемаче-
ство и в това се изразява неговото предимство пред традиционното обучение.
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Фигура 9. Представяне на проекта пред обществеността
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TRAVELLING THROUGH CHILDHOOD
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1„St. Cyril and St. Methodius“ middle school, Botevgrad, Sofia region
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The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract: Three classes travel simultaneously by taking the challenges of time and by looking through the eyes 
of fascination focused on the big life. They come to rest at the stops of friendship, academic work, and creative 
potential as well as at the stop of young reporters. By using the glamour of thought, the beauty of dreams and the 
depths of creative fantasy they invent a Time Machine by which they begin travelling to various destinations. 

The creation and learning of a common anthem, the design of own logo, the visits to museums and libraries, 
the making of paintings and compositions constitute only a tiny part of all project activities. 

The academic process becomes active, attractive and interesting when children are given such an opportunity 
to act as inventors, explorers, friends and partners. In this way the parent involvement in the learning process is 
increased and education becomes more socially significant, going beyond the confined space of the classroom. 

Both parents and students come to understand and respect academic values more. In addition to that, personal 
virtues flourish.

Through the project the students assume an active role in the academic process. Their creative productivity and 
communication skills are strongly encouraged by also teaching them the principles of self-respect and team work. 

Children learn the art of being good team-players. They get to present their work on the project to parents, 
the school authority and to the whole community. Students also participate in the development of a web based 
curriculum and a virtual book. 

Keywords: Time Machine, destinations, the visits to museums and libraries, the making of paintings and 
compositions, academic process, communication skills, learn, team-players

В статията се представя съвместното пътуване на три класа с Машината на времето; ак-
тивния и интересен учебен процес, който поставя учениците в ролята на изобретатели, изсле-
дователи, приятели и партньори; приобщаването на учениците и родителите към образовател-
ните ценности.

Опитвайки се да начертаем посоките, в които да поемем с Машината на времето, бяхме 
вдъхновени от стихотворението „Детството сънува“ на Петя Йорданова. То стана от-
правна точка за трите класа, потеглили едновременно от три изходни точки – територи- потеглили едновременно от три изходни точки – територи-потеглили едновременно от три изходни точки – територи-
ални, възрастови и културно-етносни, към своеобразното си съвместно пътешествие с ин-
тригуващ поглед към „големия живот“. Макар и жител на конкретно измерение, всеки полу-
чи своя билет от една и съща начална спирка, наречена „Училище“. Поканата за общ полет 
във времето и пространството е заявена от най-големите – дали поради факта, че именно 
Ботевград е локалната родина на родния ни транспорт, или поради верността към тради-
цията големите да водят малките към значимите неща… Може би и заради много повече от 
двете… Но малките поемат с искрена вяра по общия път, водени от лъчите на дружбата, 
откривателския порив и светлите мечти, за да начертаят заедно, опознавайки се и подкре-
пяйки се, най-чистите посоки на детската изобретателност. Защото от училищния двор 
започва голямото пътуване на детството към света на хората.
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Спирка „В тишината свети“ – спирката на приятелството. Поканата за общо пъту-
ване бе от второкласниците на г-жа Йотова към първолачетата от Мездра и Нова Заго-
ра за общо пътешествие, заявена с писмо „Да се запознаем“ и презентациите „Кои сме ние“ и 
„Не тръгвай сам на път“. Презентацията си децата на г-жа Йотова бяха изготвили с богат 
снимков материал след посещение и беседа в ботевградския музей. Градът е известен с първи-
те транспортни машини, създадени в работилницата на Рачо Джамбов. Сърдечната покана 
за общо пътешествие със силата на знанието и приятелската подкрепа, снимката на класа 
пред първото българско автобусче, любопитната информация за родния транспорт и за но-
вите другари, първият подарък – тетрадка за всяко първолаче, изписана до края с показни мо-
дели от ръцете на второкласниците, придружени с похвалки и стикерчета-наградки за успя-
ващите и добродетелните – всичко това бе изключително преживяване за малките ученици.

Те веднага изпратиха писмо за съгласие, придружено от изненади. Кореспонденцията между 
трите класа целеше развитие на личностни качества, научаване на нова информация за исто-
рическо-културното и природо-географското богатство на трите района от различни точ-
ки на България, споделяне решения за интересен и полезен учебен труд. Последваха скайп диску-
сии, телефонни консултации, тематични беседи и наддумваници „Изненадай, подари, помог-
ни“, визуални срещи в реално време, обмен на идеи за проекто-спирките по време на пътуване-
то. В Деня на приятелството децата отново получиха своите изненади: по-малките – писмо-
подкрепа по нелекия път на знанието с помощни материали за обучението, а второкласници-
те – книжка с вълшебни приказки, материали, с които по-лесно да овладяват новото, покана 
за реална среща и ... писма от новите приятели. Какво ни даде приятелството? Много щастие и 
емоции, защото беше споделено. И един стремеж към съвършество – да покажем на приятели-
те колко добре се справяме в училище, за да следват нашия пример. Всеки месец снимахме най-
добрите тетрадки, което мотивираше децата да работят старателно.

Спирка „Вълшебни релси“ – спирката на детската фантазия и творческия потенциал. 
Всички подаръци, изготвени по спирката на приятелството – наградки за умничета, реклам-
ни училищни брошури, класови книжки, помощни таблици, календари и рисунки с послания, 
сувенири, украси за класните стаи, бяха създадени от деца за деца в училищна обстановка в 
учебно и следучебно време и стимулираха познавателното развитие на учениците.

Провокирани за съвместно детско пътуване след приемането на поканата, подкрепяни 
от своята учителка, в Мездра изготвиха логото на проекта, окачено в трите учебни стаи 
и подарявано на всички гости и интервюирани по проектните дейности. А от Нова Заго-
ра отпътува към съекипниците химнът „Детството лети“, разучен и превърнал се в люби-
ма песен, с която учениците се отправяха на път към различните дестинации във времето 
и пространството.

Първокласниците проведоха „Парад на мечтите“, в който с рисунки представиха в кои 
посоки искат да полетят с общата Машина на времето. А второкласниците освен в рисун-
ките си, описаха предпочитаните маршрути в посланията си до своята класната ръково-
дителка, новите приятели и всички пътешественици във времето. Посоките бяха разноли-
ки, пъстри, някои предпочитани от всички, други непредвидими и разпознаваеми единстве-
но от детските очи и полета на мисълта. 

Всички заявиха желание да научат повече за училището и града на новите другари от еки-
пажа на първата си експедиция, надскочила пространства и времена; да опознаят Космоса; да 
пътуват към природното и историческото минало, но и към примамливото бъдеще на сво-
ето родно място и родина; да открият корените на уникалната българска традиция на 1 
март да се подаряват мартенички; да се забавляват в царството на мелодията и палитра-
та, да отлетят при героите от „Мечо Пух“ на А. Милн; да пътешестват в просторите на 
най-чудноватата вселена с име „В света на книгите“. 

Първолачетата искаха да надникнат „навътре в земята“, да се гмурнат при морския 
свят, да се запознаят с „Феята на родния език“ и „Принцът на бързото пресмятане“… и не-
пременно да разберат кой и защо е основал родината им точно тук, кой е великият Асен и 
какво означава името Плиска. 

Второкласниците пожелаха да видят Айфеловата кула, да узнаят причините за изчезна-
лите животни, да се потопят в миналото, като посетят старинни цивилизации и велики-
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те майстори художници, да се пренесат в модерните страни на новия свят. За тях бе мно-
го важно да влязат в ролята на учител и подражавайки на своя еталон – класния си ръководи-
тел, да изнесат урок след сериозна подготовка у дома, като проверят какво е запомнил все-
ки от изследователските проучвания. 

По тези пожелани писти трите приятелски класа начертаха интригуващото си пъте-
шествие и полетяха по вълшебните релси на детския откривателски порив. Направиха кла-
сови и училищни кътове, за да покажат най-доброто, сътворено от детските ръце, или на-
учено от всеки герой от миналото, бъдещето или при евентуална среща с непознат досега 
разум. 

Истинското развихряне на мисълта и мечтата бе моментът на създаването на Маши-
ната на времето. Тя бе изработена едновременно след многократни „живи връзки“ в три па-
ралелни проявления. 

В Мездра бе екипът на малките зографи – приятели на багрите и палитрата, четките, бо-
ичките, пастелите и на нестандартните изобразителни техники. Първолаците визуализи-
раха в своята машина идеята за очарованието на пόлета и многоликите посоки на детски-
те мечти, защото за тях най-ценното бе пътят към непознатото на крилете на открива-
телската любознателност. 

В Нова Загора бе екипът на сръчковците строители с антураж от ножици, лепила, игли, 
конци, брокат, тел, плат, картон, мрежа, копчета, … плюс любимите образци от учебника 
по ДБТ, включително великденски яйчица, протегнати приятелски ръчички и икебана. В сво-
ята весела 3-D машина децата претвориха емоцията си от спирката на приятелството, 
стартирала с реалността на традиционния транспорт и другарското рамо, за да се понесе 
към простора с пъстрите цветове на детската фантазия и чувственост. 

А Ботевград бе центърът на техническата инженерна мисъл. Там работеше екипажът на 
конструкторите изобретатели. Те заложиха освен на интелигентна пространствена трии-
змерност, на естетизъм, стил и приложимост. Като най-големи, второкласниците матери-
ализираха представата си за управленски пулт, съчетал постиженията на механиката и хи-
дравликата с кибернетиката и фината електроника в оборудването, а блестящият мета-
лен кабинен корпус и до днес е предпочитаното кътче за пасажерите от целия клас.

Тези три визуализации създадоха колективния образ на общата Машина на времето – от-
кривателски порив, свежа емоционалност, изобретателен интелект.

Спирка „За нови истини и изпитания“ – спирката на наученото, изследваното, преот-
критото. Проектът превърна трите класни стаи в най-дейните интерактивни работил-
ници. Малчуганите от втори клас съвместно с учителката си подготвиха презентацията, 
с която инициираха и съвместния проект. В нея те представиха своето училище, забележи-
телностите на Ботевград и средствата за транспорт от миналото до днес. 

Макар първокласниците да не изучават ИТ, съдействаха, обменяха мнения, идеи и научиха 
много за изготвянето на мултимедийни учебни продукти. Особено атрактивни бяха пъте-
шествията с иновативнaта учебна технология „Един компютър – много мишки“ – Microsoft 
Mouse Mischief и Envision. Те отвеждаха учениците по желаните маршрути. Най-интересно- Mischief и Envision. Те отвеждаха учениците по желаните маршрути. Най-интересно-Mischief и Envision. Те отвеждаха учениците по желаните маршрути. Най-интересно-и Envision. Те отвеждаха учениците по желаните маршрути. Най-интересно-
то за децата бе, че пътуванията в еднаквите посоки се провеждаха в уроци в единно часово 
време и в трите класа с еднакви или сходни съобразно възрастта презентации. 

От Ботевград долетя към другите два града урока за Баба Марта и „В света на книгите“, 
уроци за любознайковци по математика и български език. От Мездра – за „Мечо Пух“ „Фея-
та на родния език“ и „Принцът на бързото пресмятане“. От Нова Загора – за създателите на 
България и Космоса, занимавки по четене. Първолаците се опитваха да разгадават тайните 
на вулканите и скъпоценните камъни, на родния език и езика на музиката и танца, опознаваха 
морските и океанските обитатели. Второкласниците се пренесоха с Машината на времето 
в света на учените, посетиха Айфеловата кула, пирамидите. Триизмерната енциклопедия на 
България ги разходи из красивата ни родина. Върнаха се в ерата на динозаврите и в миналото 
на България. Посетиха стар тракийски град с 2 500–годишна история. Покориха древна тра-
кийска крепост. Посетиха книжовна школа, килийно училище, една от най-старите часов-
никови кули, скривалище на Левски. Запознаха се със старата технология за добиване на ру-
ди, въведена от опитните рудари саксонци – чуковете самокови; с 42 от занаятите, разви-
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ти в началото на XX век. Научиха за ролята на конете в живота на българина – от създава-XX век. Научиха за ролята на конете в живота на българина – от създава-век. Научиха за ролята на конете в живота на българина – от създава-
нето на държавата до наши дни. Уроците на открито завършваха с много игри и забавления.

На финала те споделиха в своите съчинения какво от проекта са запазили в сърцата си, с 
кое ще продължат пътешествието си в света на знанието, защото Машината на времето 
в детските представи има една единствена алтернатива – бъдеще. 

Вероятно поради тази причина часовете в библиотеките и музеите на трите града да-
ваха отговори на много въпроси и провокираха още толкова нови.

До средата на месец април всеки петък новозагорските първолачета посрещаха своите ро-
дители на детски празник на знанието, който носеше много позитивно настроение и пред-
ставяше новите постижения. Другите два класа поканиха родителската общност на меж-
динно представяне през март. А на 24 май в трите града едновременно прозвуча стихотво-
рението „Детството сънува“, вдъхновило учениците за съвместното проектно участие. 
Тогава бе и цялостно презентиране на дейностите и резултатите от общото пътуване с 
Машината на времето. Второкласници и родители си размениха ролите. Мишките премина-
ха в ръцете на родителите, за да покажат какво са научили от своите деца. 

Кулминация в спирката на знанието бе среща на участниците с първия кинект-учител 
Деси Миленкова в София. Технологията на бъдещето бе събитие, неповторимо преживяване 
и предизвикателство за нови образователни търсения. 

Спирка „Училището дава ти билети“ – спирката на малките репортери. Като една от 
най-творческите тя развихри детската изобретателност. Репортерите тръгнаха с ми-
крофони и записващи устройства из учебните стаи и учрежденията, по улиците на градо-
вете, задаващи своите въпроси за детството на утвърдени авторитети в селищата, за ви-
зията на бъдещето и ролята на училището в него, за пътя към успеха и добруването, за зна-
чимите неща в живота. Те потърсиха отговори на въпросите, които ги вълнуваха: „Къде би-
хте искали да пътувате с Машината на времето? „, „Каква е рецептата, която ще ни даде-
те, за да успеем?“, „Успяхте ли да запазите детето в себе си? „, „Изпитвате ли удовлетворе-
ние от работата си? „, „Лесно ли е да бъдеш добър? „.

Започнаха от своите другари, родители, учители, за да потърсят отговори на важните 
въпроси от по-големите си съученици, от детския парламент в училищата, младежки орга-
низации, ръководството на учебните заведения и общината, от общественици, хора на биз-
неса, културата и здравеопазването от различни етносни групи, от пенсионери…, за да раз-
берат, че детството е факторът на бъдещето. Толкова им допадна тази ролева игра, че по-
търсиха за интервю случайни минувачи, невръстни дечица, в очакване подаваха микрофона 
дори на домашни любимци. 

Съчиненията на учениците, в които споделиха своите впечатления от работата по 
проекта, показаха колко важно е за тях приятелството: „Ние имаме приятели от други гра-
дове. „, „Най-много ми хареса, че отидох по тези места с приятели и научих по забавен начин 
много неща! „. Думата приятели присъстваше във всички детски разкази. Децата си пред- Децата си пред-Децата си пред-
ставиха училището след 20 години като „като едно забавно място“ само с три класни стаи, 
където „няма да има директор“, „часовете ще бъдат по 20 минути, а междучасията по 1 час“. 
„Екскурзия ще има всяка седмица“, а „на цирк ще ходят всеки месец“. Тестовете ще се със-
тоят „само от пет задачи“ и никога няма да получават двойки. Ще имат час „само за игри“. 
Други прогнозираха, че следващите ученици „ще стават все по-палави“, а учителите им „ще 
напускат училището“. Видяха се след 20 години като известни треньори, защото „когато 
човек се постарае, може да постигне много“. Искат да строят и проектират къщи, да ста-
нат прочути жокеи. Вярват, че ще постигнат всичко, за което мечтаят, и ще спечелят го-
леми награди. Ще станат дизайнери не защото искат да бъдат „известни“ и „богати“, а за-
щото им „допада“. 

Децата с нетърпение очакват „следващата разходка във времето“, защото „това е лесен 
и приятен начин“ да научават нови неща.

Повече за работата ни по проекта може да научите тук:
 y http://mashinata.webnode.com/ 
 y http://www.youtube.com/watch?v=oAbUJFBrFlI&list=UUvIbZS204eLXPjDO2cQt6cw&index=1&feature

=plcp
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СОУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище, обл. Софийска

ВЪРХУ КРИЛЕТЕ НА МАЛКИТЕ РАКЕТИ

ON THE WINGS OF SMALL ROCKETS
Antoaneta Naychova Milanova
Secondary school „Letets Hristo Toprakchiev“, Bozhurishte, Sofia

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. Report written off project-based learning in fourth grade, through which students examine an 
interesting sport – modelistika aircraft and missiles. The training integrates knowledge from school subjects 
Bulgarian language and literature, mathematics, crafts, physical education and sports.

Keywords: project-based learning, modelistika missiles and aircraft

„Върху крилете на малките ракети“ е проектно-базирано обучение в ѝV клас, което насочва инте-
реса на учениците към проучване на един малко популярен, но изключително успешен спорт за Бълга-
рия – авио и ракето моделизма. 

Интегрирането на информационно комуникационните технологии в часовете по задължител-
ната подготовка, вече съвсем не е иновация в Българското училище. През последните няколко годи-
ни бяха описани голям брой педагогически практики, които предлагат и демонстрират, начини и сре-
ди за интегриране на високите технологии в учебния процес по различните предмети. В една от об-
ластите обаче интегрирането все още търси своето място и приложение. Информационните тех-
нологии в часовете по Физическо възпитание и спорт продължават да бъдат „неканеното гостен-
че“, на което думата се дава рядко. Използването на информационните технологии се свежда до ни-
во нагледност, като се използват предимно видео материали или презентации, които да онагледят 
даден спорт, схема на игра или правила. С навлизането на продукти от семейството на Kinect това 
статуктво би могло да бъде променено, но и това за момента остава в сферата на желанията в об-
разованието. Има една сентенция, която казва, че всичко ново е добре забравено старо. Има спорто-
ве, в които информационните технологии биха могли да се интергират успешно не само като сред-
ство за онагладеняване, а и като средство за развитие на общи дигитални компетентности, които 
от своя страна да допринесат за разширяване сферата на познание у учениците и да повишат обща-
та им култура. Един такъв спорт е ракетомоделизмът и авиомоделизмът. Те спадат към т. н. тех-
нически спортове, в които освен физическа подготовка на спортистите са необходими и познания в 
областта на физиката, химията, математиката, географията и др. учебни области. Ето защо един 
учебен проект на тази тема би бил изключително провокативен и интересен за учениците.

Град Божурище има изградени традиции в спорта авиомоделизъм и ракетомоделизъм. Треньорът 
на националния отбор по авиомоделизъм, з.м.с. Ангел Янков е родом от Божурище. Той се оказа род-
ственик (дядо) на ученичка от моя клас, което бе благоприятна предпоставка за замислянето, плани-
рането и реализирането на учебна практика на такава тема. 

Описаната педагогическа практика използва проектнобазираната образователна технология, 
тъй като тя дава възможност за творчески интердисциплинарен подход към избраната тема, кой-
то отговаря най-точно на спецификата на спорта. Проектът „Върху крилете на малките ракети“ 
бе одобрен за участие в националния проект „Машина на времето“, организиран и осъщенствен от 
СНЦ „Образование и технологии“. 

Цели и задачи на проекта
Цели
1. Формиране у учениците интерес към спорта. 
2. Формиране на умения за водене на диалог по определена тема. 
3. Развиване на речево-комуникативните способности на учениците – водене на диалог, създава-

не на собствен текст.
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4. Развиване на умения за прилагане на математическите знания в практически ситуации – мерни 
единици, преобразуване, изчисление на площ, път, скорост, време, систематизиране на данни 

5. Развиване на интелектуални и лични качествата като: сръчност, съобразителност, екипност, 
точност, логическо мислене, концентрация, търпение, техническа мисъл и др. 

6. Развиване на физически качества: бързина, издържливост, сила, пространствено ориентиране 
и др. 

7. Формиране на дигитална компетентност: 
 y работа с компютърни програми – MS Word, MS PowerPoint, IDroo
 y работа с web 2.0 базирани приложения и програми за комуникация в интернет– SkyDrive, 

чат, wiki, Skype 
 y работа в Интернет – търсене на информация по ключови думи, систематизиране и обра-

ботка на информация, безопасно сърфиране и др.
Задачи
1. Запознаване с историята и същността на спорта – авиомоделизъм и ракетомоделизъм 
2. Гледане на филми за постиженията на националния отбор от архива на БНТ 
3. Провеждане на срещи с треньорът на националния отбор – з.м.с. Ангел Янков 
4. Конструиране и изработване на примерни макети
5. Изграждане на умения за работа с данни и диаграми в MS Word
6. Организиране на състезания между екипите 
7. Представяне на проучванията и изработени материали в сайт на проекта.

Планиране на проекта
Таблица 1. Дейности включени в проекта по месеци

месец Описание на дейностите

Организационен етап

Януари

Организиране на екипите
Гледане на филма на БНТ – „Големите стартове на малките ра-
кети“ 
Проучване историята на спорта.

Оперативен етап

Февруари Интервю. Урок по БЕЛ
Среща – разговор със з.м.с. Ангел Янков

Март
Мерни единици. Математика
Създаване на модели по чертежи с разгъвки на макети на 
самолети и ракети. Урок по ДТБ с з.м.с. Ангел Янков.

Април
Май

Оригами на самолети. ДТБ
Организиране на състезание-експеримент със самолети-орига-
ми. ФВС.
Съставяне на диаграми и решаване на задачи с данни от състе-
занието-експеримент. Математика с интегриране на ИКТ.
Съчинение по поставен въпрос. Урок по БЕЛ 
Посещение на военно историческия музей в гр. София. ФВС – 
модул 
Посещение на демонстрационни полети на летище „Божури-
ще“. ФВС – модул

Продуктивен етап

Май

Финализиране проекта. Качване на всички материали по проек-
та в wiki платформата. 
Представяне на проучванията и експериментите в сайта на 
училището и платформата за иновационни практики на РИО 
София-област „Сподели своя опит, предай нататък“.
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Реализиране на проекта
Проектът „Върху крилете на малките ракети“ започна през месец Януари -2012 г.. Организаци-

онният етап стартира в Час на класа – учениците се запознават със същността и задачите на про-
екта. Разделят се на екипи.Всеки екип получава задача, която трябва да изследва и проучва. За моти-
виране на четвъртокласниците се използва филма на БНТ „Големите стартове на малките ракети“, 
който разказва за успехите на българския национален отбор, ръководен от з.м.с. Ангел Янков. Фил-
мът е част от личната колекция на националния ни треньор и бе любезно предоставен за целите на 
проекта. 

Изследователската работа учениците извършват в извън учебно време, от дома. Екипите осъ-
ществяват връзка помежду си чрез SkyDrive. Там са създадени бележници от типа OneNote, в които 
те споделят, редактират и допълват информация. Учителят има достъп до всички бележници сле-
ди и насочва проучванията на учениците, отговаря на поставени въпроси. При съвместната си ра-
бота, учениците използват Skype и програмата IDroo, която позволява на учениците в реално вре-
ме да съдават общ документ. 

На този етап, учениците направиха едно интересно проучване за историята и същността на 
спорта, постиженията на нашите спортисти и организациите, които се занимават с този спорт. 

В оперативния етап се изгражда върху три основни събития: среща-разговор със з.м.с. Ангел Ян-
ков, изработване на модели по чертежи и създаване на wiki платформата на проекта. Всяко събитие 
е предхождано или съпътвствано от учебен час, който подготвя учениците за него или системати-
зира информацията. Например, преди срещата с треньора на националния отбор, бе проведен час по 
БЕЛ на тема „Интервю“. Учениците се запознават с интервюто като вид разговор, получават зна-
ния за видовете интервю и за използването му с различна цел. Формулират целта на своето интер-
вю с треньора, съставят и систематизират въпроси, които да му зададат. След състезанието-екс-
перимент с оригами-самолети, с учениците се провежда час по математика в компютърен кабинет, 
където трябва да изготвят диаграми от събраните данни, да съставят задачи с тях и да ги решат, 
показвайки няколко възможни начина. За да се запази усещането, че в основата на този проект стои 
вид спорт, всеки час свързан с проекта започва с комбинация от общоразвиващи упражнения, които 
четвъртокласниците подготвят, демонстрират и изпълняват сами. Учителят следи за правилната 
употреба на терминология при описание положението и движението на тялото. 

В края на етапа учениците пишат съчинение по един от няколко поставени въпроса: „С какво ме 
впечатлиха срещите с з.м.с Ангел Янков?“, „Какво ново научих по време на участието си в проекта 
„Върху крилете на малките ракети?“, „Коя дейност в проекта „Върху крилете на малките ракети“ 
най-много ти допадна?“. Целта на тази част е не само учениците да създадат съчинение-разсъждение, 
като по този начин се развиват техните способности за създаване на собствен текст по преживя-
но, но и да се събере материал, който да ориентира учителя в успеха на проекта. Това нестандартно 
проучване показа следните резултати:

 y 20% от учениците са предпочели да отговорят на първия въпрос. Най-впечатляващо за тях е 
бил разказа на з.м.с. Ангел Янков за участието на националния отбор на световните финали. На 
второ място са поставили докосването до златните медали и модела на самолет, който тре-
ньорът донесе в училище.

 y 30% от учениците са предпочели да отговорят на втория въпрос. Най-голямата новост за тях 
е информацията, че изработените от състезателите модели се правят по реално съществу-
ващи ракети и самолети. На второ място са поставили факта, че състезателите по авио и ра-
кето моделизъм, трябва да имат добра физическа подготовка, за да могат да откриват и връ-
щат приземилите се модели на стартова позиция по най-бързия начин. И на трето място са 
поставили факта, че в ракето и авио моделизма има категории и за да бъдеш успешен състеза-
тел, трябва да имаш познания в много области.

 y 50% от учениците са отговорили на третия въпрос. На първо място са поставили състезани-
ето-експеримент със самолетите-оригами. На второ място създаването на модели по четеж и 
схема и на трето място работата в компютърен кабинет и с Интернет.

Всички ученици, в своята доказателствена част на съчиненията, са отбелязали три важни неща:
1. Обаятелността на треньора Янков и невероятната възможност, която им е дал проекта да 

се срещнат с него.
2. Новата информация, която са събрали и чрез която са научили много нови неща за спорта.
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3. Придобити нови умения по ДБТ, Математика, Български език и литература, ФВС.
Това ми дава основание да смятам, че целите на проекта за реализирани успешно. Моите наблюде-

ния също така показват, че процесът на проучване, повлия положително върху отношението на уче-
ниците към предмета ФВС. Те започнаха с по-голяма отговорност да се отнасят към задълженията 
си по ФВС, повиши се тяхната дисциплина, мотивираха се за постигане на по-добри резултати. Чрез 
проекта, те разбраха, че добрата физическа форма на човек е предпоставка за по-добро здраве, за по-
ефективна работоспособност и сами стигнаха до заключението, че стимулира творческата работа. 
Разбраха, че за да успееш в големия спорт, трябва воля, постоянство и …ум. 

В края на учебната година с учениците проведох импровизиран разговор, в който ги попитах, с 
какво ще запомнят обучението си в начален етап 80% (16 деца) отговориха: „С работата по проек-
ти.“, което показател, че проектнобазираната технология работи в полза на мотивацията, инте-
реса и позитивното отношение към ученето. 

Литература:
1. http://www.edutopia.org/project-based-learning
2. http://www.experiment-resources.com/paper-airplane-experiment.html

Златина Прокопова-Димитрова – СОУ „Никола Вапцаров“, гр. Царево
Анелия Нанкова-Нейкова – ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч 
Вера Георгиева –II ОУ „Димитър Благоев“- гр. Благоевград

„ИСКАМ ДА ТИ РАЗКАЖА ЗА...“

„I WOULD LIKE TO TELL YOU ABOUT THE ANIMALS...“
Zlatina Prokopovа-Dimitrova – Hight School „Nikola Vaptsarov“, Tsarevo 
Anelia Nankava-Neykova –, Secondary School „Hristo Nikiforov „, Lovech 
Vera Georgieva – II-nd Secondary School „Dimitar Blagoev“ – Blagoevgrad

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract: The project „I wоuld like to tell you about the animals…“ is realized by pupils of second grade from 
three schools of three different cities in Bulgaria. The students research and learn about the diversity of the animal 
species in the Black Sea, Central Balkan and Rila Mountain in Bulgaria. They learn about the environment. They 
form a positive attitude of the nature and the world and they acquire an ecological culture. They use knowledge 
and skills from different scientific subjects. They communicate each other and improve their digital competence 
and their skills for searching and presenting information. The project lets the students to work in team together on 
common goals. They share ideas and information. They exchange your–own books, e-books, paintings and pre-
sentations. The pupils have fun, satisfaction and joy of their friendship and work together.

Keywords: environment, protected species, National Park, Reserves, nature, mammals, birds, insects, amphib-
ians, ecology, ornithologist

„Учим се днес, за да успеем утре.“
Съвременното обучение изправя учителя пред големи предизвикателства. Днешните деца живе-

ят в различна среда. Заобиколени са с повече информация. Началният учител трябва да предложи но-
ви иновативни форми на обучение, за да предизвика детското любопитство и да превърне ученика в 
активен участник в учебния процес.

Една от основните задачи, които си поставя съвременното обучение, е да запознае учениците с 
природната среда и да формира положително отношение към всичко, което ги заобикаля. Още в нача-
лото на своя живот децата влизат в контакт с природата, научават се да я наблюдават, да се запоз-
нават от близо с нея, да я изследват и проследяват различни процеси в нея. Разбират, че те са важна 
част от природата. Но любовта към природата не е вродено чувство, а отношение, което се възпи-
тава още от най-ранна детска възраст . [1]
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Екологичното образование се смята за фундаментално. То обхваща целия живот на човека, има 
междупредметен характер и се осъществява чрез всички учебни предмети и дейности. От негова-
та ефективност зависи не само културата и образоваността на хората, а и опазването на околна-
та среда. 

 

Мотиви за избор на тема
Децата обичат животните. Те по-добре възприемат знания, когато изследват и разказват. Иде-

ята, че ще запознават свои приятели мотивира децата и те са по-активни. Мотото на проекта е „ 
Заедно е по-лесно“. В проекта участват второкласници от СОУ „Н.Вапцаров“- град Царево, ОУ „ Хр. 
Никифоров“ – град Ловеч и II ОУ „ Д. Благоев“- град Благоевград . Идеята за съвместно сътрудничест- град Ловеч и II ОУ „ Д. Благоев“- град Благоевград . Идеята за съвместно сътрудничест-Ловеч и II ОУ „ Д. Благоев“- град Благоевград . Идеята за съвместно сътрудничест-град Благоевград . Идеята за съвместно сътрудничест-Благоевград . Идеята за съвместно сътрудничест- . Идеята за съвместно сътрудничест-
во и обмяна на ресурси се заражда още през 2010 година. Децата се запознават по скайп благодарение 
на съвременните технологии. Трите класа, които участват в проекта, живеят в различни райони на 
страната. Те трябва да проследят разнообразието от животни, изчезналите видове и застрашени-
те от изчезване. Второкласниците ще проучат и ще представят пред своите приятели от други-
те градове типичните животни за региона, в който живеят.

В технологично отношение проекта е създаден така, че да осигурят необходими и достатъчни ус-
ловия за това всички ученици да работят, използвайки знанията си по Информационни технологии.

Софтуерните продукти, с които учениците работят са програми от офис-пакета на Майкро-
софт – Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, както и други соф-
туерни продукти като Internet Explorer, Photo Story 3 for Windows и други безплатни програми и ин-
тернет сайтове.

Освен в посока усвояване на знания и умения за работа с информационна техника и технологии, 
интегрирането на съвременни средства в учебния процес води със себе си редица положителни мо-
менти и развитие на всички ключови компетентности у учениците.

Проект „Искам да ти разкажа за…“
Продължителност: 17 часа
Период за изпълнение: м. септември – м. май
Интегративни връзки: Обществени и природни науки, Музика, Изкуства, Бит и технологии, 

Чужди езици, Информационни технологии 
Анотация: Работата на клуба е насочена към опознаване на животинските видове, любов и грижа 

за тях, с цел запазване многообразието им в природата в съответните региони.
Цели: 
 y Чрез изследователска дейност учениците се запознават с разнообразието на животинските 

видове в Черно море, Централен Балкан и Рила.
 y Формира се на екологична култура у учениците към природата.
 y Интегрират се на знания и умения от различни научни области.

Очаквани резултати:
 y Учениците да придобият знания за животните, за класификацията на видовете животни, мес- за класификацията на видовете животни, мес-за класификацията на видовете животни, мес-

тообитанието им. 
 y Придобиват се умения за разпознаването на животните по определени признаци, грижа за жи-

вотните.
 y Второкласниците осъзнават своята роля за опазването на животинския свят и и се изгражда 

самостоятелна стратегия за поведение. Необходимо е да учим и приобщаваме децата към еко-
логичните проблеми от региона и в световен мащаб.

Проектът позволява на учениците от Царево, Ловеч и Благоевград да работят съвместно по об-
щата тема, да обменят свои идеи, да разменят свои рисунки, предмети. Целта ни е, чрез разнообразни 
методи и използване изцяло на проектно – базираното обучение да научим учениците за животинския 
свят, неговото важно място в света на природата, значимостта на всеки животински вид, неговите 
характерни белези и любопитни факти чрез интересни за учениците задачи, както и да посетим 
различни любопитни места.

За да бъдат активно въвлечени в учебния процес, учениците трябва не само да слушат, но и да 
четат, пишат, обсъждат или решават проблеми. При това обучение традиционната атмосфера в 
клас (кратки, накъсани уроци в лекционен стил, при който учителят е централна фигура) се заменя 
с грижливо подготвени учебни дейности, които са дългосрочни, интердисциплинарни, свързани с 
проблеми и практики от реалния живот и в които учениците играят централна роля. [4]
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Целта на проекта (дефиниран като задълбочено изследване на заслужаващ внимание въпрос) е 
учениците да научат повече по дадена тема, а не да търсят верния отговор на поставен от учителя 
въпрос. Учениците да си сътрудничат в продължителен период от време за решаването на даден 
проблем и за представянето на резултатите от работата си пред публика (може и да е външна). Тези 
резултати могат да се представят чрез мултимедийна презентация, пиеса, доклад, уеб-страница 
или като конкретен продукт. [3]

Ресурси: Всеки екип разполага с компютър, набор от предварително подготвени материали по 
темата на проекта, флумастери, моливи и др. канцеларски материали, допълнителни материали по 
темите.

Технологична обезпеченост: Windows среда с Microsoft Office (Word и PowerPoint) и Интернет дос-
тъп. Мултимедиен проектор, скенер, принтер, цифров фотоапарат и др. безплатни програми. 

Цялата работа по проекта следва алгоритъма на проектирането:
 y Подготовка на проекта;
 y Организиране и планиране на проекта;
 y Изпълнение на проекта;
 y Презентация на проекта;
 y Оценяване на проекта;
 y Портфолио на проекта. [2]

Работата по проекта минава през три етапа.
Подготвителния етап 
 y Разделяне на екипите

Сформираха се клуб „Приятели животните в Централен Балкан“ от град Ловеч, „Приятели на 
животните в Рила“ от град Благоевград и клуб „Приятели на морето“ от град Царево.

 y Екскурзия и запознаване с животинските видове  в съответните региони:  Черно море, Цен-
трален Балкан и Рила.

В началото на учебната година учениците от трите града проведоха екскурзии до местности 
в близките региони, резервати и музеи, които им помогнаха да влязат в света на животните и при-
родата. 

Учениците от град Ловеч посетиха Природонаучния музей в с.Черни Осъм, където е събрана бога-
та експозиция от препарирани животински видове, представители на фауната в Централна Стара 
планина: бозайници, птици, влечуги, насекоми. Създадена е от една любителска сбирка на учителя по 
биология в селото, подпомогнат от кръжок от местни ученици. В момента музеят има богато раз-
нообразие от животинския свят. 

Учениците от Благоевград посетиха парка за танцуващи мечки в община Белица, които са осво-
бодени и живеят в естествената си среда. Паркът се финансира от Фондация „Четири лапи“.

Учениците от Царево посетиха единствения открит музей в България. В него са изложени части 
от първия най-голям дървен кораб, построен в корабостроителницата на Царево. 

След екскурзиите и получената информация и беседи, които проведохме с екскурзоводите, уче-
ниците проявиха любопитство и ентусиазъм за работа по темата, свързана с животните и приро-
дата, за значението на животинските и растителни видове и ролята на човека, като част от зао-
бикалящия го свят. Така и възникна нашият проект между трите класа, продължение на досегашна-
та ни работа и приятелство. 

 y Изработване на лого и наименование на екипите.
В първото учебно занятие в Часа на класа учениците трябваше да попълнят страница от лексико-

на на всеки клуб. Те отговаряха на въпроси, свързани с техните любими храни, артисти, филми, книги, 
домашни любимци и животни, за да се опознаят. След това поздравиха другите членове на клуба с кар-
тичка с животно или изненада.Нарисуваха лого, емблеми и измислиха наименование на екипите.

 y Разпределяне на задачите на екипите за изследване на регионите.
Първият екип от Ловеч работеше по темата за животните в Централен Балкан, вторият екип 

от Благоевград трябваше да опознава животните в Рила, а трият екип от Царево – за животните 
в Черно море. 

В часа по Околен свят се запознаха с разнообразието на животинските видове по съответни- часа по Околен свят се запознаха с разнообразието на животинските видове по съответни- по Околен свят се запознаха с разнообразието на животинските видове по съответни-по Околен свят се запознаха с разнообразието на животинските видове по съответни-се запознаха с разнообразието на животинските видове по съответни-а с разнообразието на животинските видове по съответни- с разнообразието на животинските видове по съответни- по съответни-
те региони, характерните им особености, начина им на живот, местообитанието им. Видяха 
различните им по-известни представители чрез разглеждане на енциклопедии и презентация на 
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тема: Разнообразието на животинските видове. Разгледаха интернет сайтове и страници с инфор- Разгледаха интернет сайтове и страници с инфор-
мация по темата и така започна същинската работа на екипите. Разпределихме задачите. 

 y Създаване на сайт по проекта. 
 Важна задача на ръководителите на екипите беше да създаде сайт по проекта, в който да се съ-

бира и представя информацията по проекта и продуктите от дейността на учениците: http://bllc.
webnode.com/

Оперативен етап. Втория етап е същинският етап- дейностен.
 y Изработване на изделия от природни материали от регионите. 

След разходка в близките паркове, градски и морски градини учениците събраха листа, плодове и 
материали от природата, черупки и раковини от морските плажове. След това в часовете по Изоб-
разително изкуство и Домашен бит и техника те апликираха, конструираха различни изделия и ко-
лажи.

 y Рисунки на тема – „Чиста природа – богат животински свят“.
В следващите часовете по Изобразително изкуство на учениците им беше поставена темата за 

рисунка. Техниките и материалите, с които да изобразят животинския свят и природа, бяха по же-
лание на учениците.

 y Рисунка на бъдещето с програмата Paint.
В часовете по Информационни технологии учениците рисуваха с програмата Paint, като изобра-Paint, като изобра-, като изобра-

зиха човешката намеса и природните красоти в съответните региони.
 y Съчинение на разказ от името на животно. 
 y Съчинение на тема „Царят в природата“.

В часовете по Български език и литература (ФКРУ и извънкласно четене) учениците написаха, 
прочетоха, редактираха и поправиха своите приказки и разкази, които сами съчиниха с помощта на 
предварително зададени опорни думи.

 y Изработване на картинни кръстословици с животни от регионите.
От интернет страници записаха и принтирахме изображения, снимки и картинки, свързани с 

животни от регионите. Учениците, въоръжени със знания, сами оформиха и направиха своите кар-
тинни кръстословици, с които после се забавляваха и изпитваха.

 y Изложба на сувенири от природни материали – „Приятели на природата“.
Изложбите, които направиха, красиха фоайетата на трите училища. Част от тях бяха разпро-

дадени на благотворителни базари в училищата.
 y Създаване на книжки от творбите на учениците.
 y Създаване на електронни книги в www.calameo.com

След създаване на разказите, приказките и рисунките към тях, бяха оформени и редактирани на-
шите художествени книжки. След това ние, учителите, сканирахме и създадохме електронни книж-
ки от техните материали.

 y Среща с родители – работещи на кораб в морето, в лесничейство. 
 y Среща с дружества за защита на птиците и животните по места. 
 y Учениците от град Ловеч се срещнаха няколко пъти с орнитолозите от „Дружеството за за-

щита на птиците“ – град Плевен в близкия природен парк „Стратеш“ и в регионалната библи-
отека в град Ловеч. Те разказаха за видовете птици в Ловешки регион и представиха с какво се 
занимават и как се грижат за тях, за редките и защитени видове в този район. Учениците от 
своя страна им подариха направени и изрисувани къщички за птици.

 y Изработване на информационни карти за някои изчезнали и застрашени видове.
Въоръжени със знания и чрез проучването на „Червената книга на Република България“ учениците 

лесно изпълниха следващата задача. Попълниха информационните карти и нарисуваха вида животно.
 y Изработване и събиране на материали за вестник, презентации, снимки, електронни рисунки 

или календари.
В последните занятия второкласниците имаха право на избор как да обобщят и покажат свои-

те знания. Някои направиха вестниче, други презентации, трети календари. Всички бяха под наслов 
„Да спасим животните“.

Всеки получи нужното внимание и оценка.
Продуктивен етап
 y Среща на трите екипа. 
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Срещахме се виртуално с нашите приятели екипите от другите клубове посредством скайп ви-
део връзка и връзка посредством интерактивните дъски, които имаме в училище. Така успяхме да ви-
дим и чуем какво сме сътворили по нашата програма, да покажем и разменим подаръци от нашата 
съвместена работа по проекта. Направихме и „Виртуална викторина“. 

През цялата учебна година учениците си разменяха подаръци и изненади, направени от тях сами-
те по различни празници: Коледа, Свети Валентин, Баба Марта и Великден.

 y Представяне на работата по проекта на годишни тържества.
Представянето на резултатите от работата беше и пред публика на годишни тържества, из-

ложби, виртуални срещи и викторини между екипите, както и публикуването на материалите в 
сайта на проекта: http://bllc.webnode.com/, където ще намерите подробна информация. 

Извод
Целта на клубовете е да продължи формирането на екологична култура у малките ученици и да 

възпита толерантност, приятелство и красота, както в отношенията между учениците, така и 
към заобикаляща ги жива и нежива природа. Организирането на учениците в екипи за съвместна ра-
бота съдейства за развитието на толерантност в отношенията им и към заобикалящия ги свят, 
за възпитаване в съпричастност и умения за изслушване на мнението и идеите на останалите. Дей-
ностите на клубовете успешно развива всички ключови компетентности и прави учениците ак-
тивни и мислещи. [1]

Работата позволява на учениците от трите различни града да работят съвместно по общите 
цели, да обменят свои идеи и информация, да разменят информационни и екологични книжки, рисун-
ки, презентации, да се забавляват и да изпитат удовлетворение и радост от своето приятелство 
и работа.

За първи път в човешката история обучаваме поколение, което в своето съвсем ранно развитие 
изпреварва обучителите по отношение на виртуалната си компетентност. Това поставя пред 
нас нови непознати предизвикателства и ни задължава да бъдем на висотата на своя човешки и 
професионален потенциал. 

Литература:
1. Аничка Петкова, Росица Гергова – Проект „Приятели на природата“, „Образование и техноло-

гии“- Годишно научно методическо списание, Иновации в обучението и познавателното разви-
тие, Бургас, 2010г.

2. Диана Митова – „Проектно ориентирано технологично обучение:теория и методика“, уни-
верситетско издателство“Неофит Рилски“, Благоевград, 2011г.

3. Евгения Сендова, Елиза Стефанова, Нико ван Дийпен – „Методическо ръководство на учите-
лят-новатор за надграждане на умения с ИКТ“, София, 2007г.

4. Румяна Йорданова Папанчева, Красимира Атанасова Димитрова – „Модел за интердисципли-
нарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите“, Годиш-
ник на университет „Проф. Д-р Ас. Златаров“, т. XXXV, гр. Бургас, 2006г.

Ирина Паева
ОУ „Христо Ботев“, гр. Девин

МАШИНА НА ВРЕМЕТО

ТHE TIME MACHINE
Irina Paeva
Primary school „Hristo Botev“, Devin

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Абстракт: Познаването на миналото на нашият народ е база за изграждане на добродетели и по-
лагане на основите на родолюбието. Проектно-ориентираното обучение е подходящо за реализира-
не на тези цели, а използването на информационните технологии правят процеса интересен и при-
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влекателен за малките ученици.
Ключови думи: история, родолюбие, героизъм, толерантност, презентация

Проектно-ориентираното обучение намира своето място при обучението в началното училище. 
В специализираната литература проектът се определя като система от дейности, насочени към ра-
ботата по определен проблем; провежда се за определен период от време и завършва с краен продукт. 

Учениците, с които се провежда представеният тук проект не изучават Информационни тех-
нологии в училище под никаква форма. С работата по проекта се цели постигане на технологична 
култура, която отговаря на стандартите на съответния учебен предмет и образователна степен. 
Стартирането на подобен проект е провокирано от интереса и желанието на учениците към рабо-
та с дигитални средства. 

Целите, които се поставят при реализацията на проекта, са: 
 y Познания за нашето минало – легенди и традиции.
 y Формиране на умения за толерантност – усвояване на знания за различни религиозни общно-

сти и техните празници. 
 y Формиране на умения за работа в екип, за прояви на другарство и взаимопомощ.
 y Усвояване на знания и формиране на знания за работа с информационни технологии.

Проектът се реализира на в три основни етапа – организационен,оперативен и продуктивен, в 
които се реализират следните дейности:

 y Учениците получават задачи от учителя.
 y Събират материали по темата, която проучват.
 y Усъвършенстват уменията си с текстов редактор – Microsoft Office Word.
 y Учат се да работят с Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point

,
 MS Paint

 .

 y Подготвят двубои, за да представят наученото.
 y Поради факта, че училищната база не позволява всички ученици едноовременно да използват 

компютър, се реализират т. нар. съпътстващи задачи. Те имат важно подпомагащо значение за 
реализирането на поставените задачи, пряко са свързани с темата, но не изискват работа на 
компютър. За тяхната реализация са необходими: набор от предварително подготвени инфор-набор от предварително подготвени инфор-инфор-
мационни материали по темата на проекта; флумастри, моливи и др. канцеларски материали; 
допълнителни материали по темата. 

Ходът на дейността се реализира в следната последователност:
I. Организационен етап: 
В Часа на класа се приемат правилата за работа: в проекта участва целия клас; учениците да са то-

лерантни, да изслушват мнението на другаря си и заедно да решават споровете по време на работа; ръ-
ководител на екипа да бъде ученик, който избират самите те и притежава определени качества.

Темата – „Първо българско царство“ се обсъжда и се приема колективно. 
Класът се разделя на 2 екипа. Всеки ученик сам написва на лист в кой екип ще работи. Учениците 

работят в екип от 2 клас. Участвали са в няколко проекта и сами могат определят състава на екипа.
II. Оперативен етап – придобиване на знания и формиране на компетентности у учениците. 

Провежда се в часовете по Човекът и обществото и Български език Час на класа. В тези часове уче-
ниците се запознават с историческият материал, изучават литературни произведения, извършват 
изследователска и проучвателска дейност – намират материали по темата (художествена литера-
тура , енциклопедии, материали чрез интернет).

Следващата ситуация се реализира в часовете по Изобразително изкуство, Домашен бит и тех-
ника и Час на класа, където учениците работят по екипи. Един екип работи с компютъра в класната 
стая. Останалите ученици работят по съпътстващи задачи – изработват табла, с които показват 
наученото. Учениците, които работят на компютър използват усвоените знания и създават тема-
тични рисунки с програма MS Paint. Рисунките използват, за да създадат презентация с помощта на 
програма MS Office PowerPoint. Всеки ученик реализира творчески зададената задача, като се стреми 
към оригиналност и естетическо изпълнение. 

Проблемът с компютърната обезпеченост допринася за формиране на толерантно отношение и 
взаимопомощ при работа с компютър. Класът разполага с един компютър в класната стая, с който 
две години учениците работят при много прецизна организация. 

По време на практическата работа на учениците учителят оказва помощ и подкрепа – отговаря 
на възникнали въпроси и затруднения при различните задачи, проверява и обсъжда изработеното от 
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учениците. От изключителна важност е индивидуалната работа с учениците, за да се коментират 
постиженията или допуснати грешки, както и начините за корекцията им. В тази възраст ученици-
те се нуждаят от окуражаване и подкрепа, получена от връстници, учител и родител.

III. Продуктивен етап – представяте на работата и продуктите от дейността. 
Работата от дейностите по проекта се представят в общинската библиотека пред родители 

и гости.
Екип 1 подготвя рецитал. 
Екип 2 наученото чрез презентация.
Двата екипа участват в двубой. Отговарят на въпроси, разказват, подкрепят наученото с ци-

тати от книги. 
Работата по проекти е изключително ползотворна за учениците. След приключване на дейност-

ите може да се заключи, че учениците в тази възраст работят с интерес по метода на проектно-
ориентираното обучение при интегриране на информационни технологии. Включването на роди-
телите при реализацията на отделни дейности подпомага цялостния образователно-възпитателен 
процес.

Мястото на информационните технологии в българското начално училище не подлежи на обсъж-
дане – те вече са извоювали кътче в сърцето на всеки един ученик, както и на учителите. 

Учениците от 4б клас проведоха подобен двубой на тема Пътешествие в Космоса, който се със-
тоя в училище. 

С машината на времето се докоснаха до нашата древна история, полетяха и в бъдещето за да по-
мечтаят за нови цивилизации.
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Pupils from 4th grade studied the past of Bulgaria and created presentations, posters and portfolio with 
historical facts by using Word, Power Point, Publisher and Paint.

Keywords: primary school, project-oriented learning ,Word, Power Point, Publisher  and Paint.

Настоящата статия има за цел да покаже как моделът за интердисциплинарно проектно-ориен-
тирано обучение при интегриране на технологиите в началното училище [3] оказва влияние и върху 
мотивацията на учениците и подготовката им за националното външно оценяване.

В учебната програма по човекът и обществото (4. клас) е посочено, че с помощта на разноо-
бразни стратегии, техники и игрови подходи учениците усъвършенстват логическите операции на 
мисленето: сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрахиране. По този начин учениците 
придобиват умения за осъществяване на аналитико-синтетична дейност, насочена към анализиране 
значимостта на историческите събития. Особено значение придобива екипната работа на ученици-
те, ориентирана към планиране и провеждане на различни наблюдения, както и регистриране на съ-
ществени факти и данни, необходими за формулиране на основни изводи и аргументации.[6]

Известно е, че представата на четвъртокласниците за заобикалящия ги свят се обогатява по 
две линии. [4] Първата е пространствена и е проектирана да води от близкото познатото към да-
лечното непознатото. Втората линия е времева и включва миналото и актуалната съвременност.

Историческо е онова мислене, чрез което се вниква в хода на историята – осмислят се събития-
та, които са протекли в миналото. [1]  В начален етап се полага основата на този тип мислене, стре-
межът е да се доведат учениците до разбирането за това: какво е исторически факт, какво е исто-
рическа личност и как последователно са протичали във времето зависимите едно от друго събити-
я в живота на народите. 

Трудностите, които децата срещат в часовете по човекът и обществото, се състоят в това, 
че често не умеят да разкриват зависимостите между събитията и следствията от тях.  Необхо-ват зависимостите между събитията и следствията от тях.  Необхо-т зависимостите между събитията и следствията от тях.  Необхо-
димо е да се задълбочи работата чрез използване на иновационни методи и техники.

Една от дейностите е работата с допълнителна литература – документална, мемоарна или ху-
дожествена, която дава големи възможности за възприемане, анализ  и извличане на определени зна-
ния. Текстът може да се публикува в сайта на класа или да се размножи като работен лист и да се из-
ползва в урока. При изграждане на образ на историческа личност – български владетел /цар Симеон Ве-
лики, хан Крум и др./ може да се съчетае самостоятелна работа върху картини, илюстрации от пре-
зентация на учителя с работа върху художествен или исторически текст, описващ българските вла-
детели. От голямо значение е учениците сами да открият измеренията на традиционната българ-
ска християнска култура и институцията на държавниците-владетели и обществената структу-
ра на държавата.

В 4. клас за изграждане на историческата стойност на българския владетел като дипломат, обе-
динител на народа и смел войн могат да се възлагат задачи с познавателен характер при уроци, свър-
зани с цар Петър, цар Самуил, цар Иван Асен II и др.

Най-често при самостоятелна работа върху картини, илюстрации възприемането на текста се 
съчетава с екипна работа и с индивидуална дейност.

Интерес у децата предизвиква работата с попълване на таблици, свързани с хронологията на изу-
чените исторически събития. Тази самостоятелна дейност развива причинно-следственото мисле-
не. В работата може да се използва хронологична таблица от следния вид [2]:

Таблица 1. Хронологична таблица 

Век Година Събитие Исторически личности

VII 681 г. Основаване на 
българската държава Аспарух

Попълването се извършва самостоятелно от учениците след овладяване на знанията и в зависи-
мост от учебното съдържание.

Навлизането на информационните технологии в обучението до голяма степен подпомогна рабо-
тата в часовете по Човекът и обществото. Богатата нагледност, интерактивност, включването 
на учениците в изработване на дидактически средства активизират мисловната им дейност.
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В тази насока е разработен и реализиран учебен  проект с интегриране на информационни тех-
нологии „Пътуване в миналото на България“, който обхваща уроци от учебника по човекът и обще-
ството за 4. клас.[5] В процеса на работа учениците получават знания за работа в електронна среда, 
съобразно приетите ДОИ по предмета информационни технологии за 4. клас. 

Целта на проекта е повишаване мотивацията за учене на четвъртокласниците, както и подго-
товка за текущия контрол и националното външно оценяване.

Задачите са: учениците да се ориентират във времето и неговото движение; да се създаде нагласа 
за историческо мислене; да се осъзнае идеята за необходимостта от документиране на исторически-
те процеси; да се формират научни възгледи и демократично поведение в човешките взаимоотноше-
ния; да се пренесат знанията от учебните предмети в електронна среда.

Крайният продукт от работата по проекта е портфолио от ламинирани картони (формат А4). 
Те са изработени от децата с програма Publisher и съдържат информация за исторически личности 
и събития. Към тях е добавен и мултимедиен диск с ученически презентации на исторически теми.

Съпътстващата задача е децата да изработят и да поставят на стената на класната стая по-
стер с картонена линия на времето, която да попълват с изображения на исторически личности и 
необходимата информация при изучаването на новия материал. 

Софтуерните продукти, с които учениците работят са програмите Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Publisher, Power Point и Paint.   

Работата по проекта протича през три етапа: организационен, оперативен и продуктивен.
 y Организационен етап: (продължителност: 1 учебен час).

Учителят провежда урок по човекът и обществото – 4. клас, чрез който въвежда учениците в 
темата на проекта и ги мотивира за предстоящата работа.

 y Оперативен етап: (продължителност: 20 учебни часа).
Осъществяват се основните дейности от работата по проекта  в часовете по човекът и обще-

ството, информационни технологии, домашен бит и техника, изобразително изкуство и музика.
Особено важно е още в началото на изучаването на историческия материал децата да си припом-

нят правилото за определяне на века – към стотиците на годината, в която е станало събитието, 
се прибавя единица. Другите правила са за съставяне на линия на времето. За да се поставят на опре-
делени места върху линията периоди и събития, необходимо е да се определят годината и векът, ко-
ито ще се поставят в нейното начало и край; да се раздели на равни части за векове и десетилетия; 
да се нанесе избраното събитие, свързано с период, век или година.

Интересни са предварително поставентие задачи за самостоятелно проучване и записване в те-
традката за проектна работа именан на исторически паметници, обекти, свързани с историческо-
то минално на родния край, сравняване на изучаваните факти за откриване на сходни и различни да-
дености и др.

 y Продуктивен етап: (продължителност: 1 ден). 
Място на провеждане: розоварна и етнографски комплекс „Дамасцена“ – с. Скобелево, обл. Ста-

ра Загора [7]. Това е годишното тържество за приключване на учебната година, на което  ще се със-
тои и публичното представяне на работата по проекта пред родители и учители. Всяко дете полу-
чава копие от портфолиото, към което е приложен и мултимедиен диск с презентациите от проек-
та. Учениците участват в розобера, посещават розоварната, разглеждат етнографската изложба в 
комплекса и научават интересни факти от историята на родния край.

Резултатите от проведените тестове в началото и в края на учебния проект показват пови-
шаване процента на учениците, които са постигнали отлични резултати по човека и обществото.

Таблица 2. Резултати 

Тест входно ниво Тест изходно ниво

Без грешка 40 % 80 %

До 2 грешки 60 % 20 %

Изцяло грешни 0 % 0 %
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ВТОРИ Б КЛАС ПЪТУВА С МАШИНА НА ВРЕМЕТО

SECOND „B“ CLASS TRAVEL IN A TIME MACHINE
Valentina Korinova
73th School Vladislav Grammatic, Sofia

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract: In this report I described the way we worked in the project. I told the different stages and characteris-we worked in the project. I told the different stages and characteris-the project. I told the different stages and characteris-
tic for each of them. There is information about topics that children were working on. I share the methodology and 
talk about my innovative approaches. At the end of the report I share my opinion about the purpose of this activity. 

Keywords: stages, research, groups, writing, drawing, creating, machines, diaries, individuality, photos, cross-stages, research, groups, writing, drawing, creating, machines, diaries, individuality, photos, cross-
words, prizes, closing event, parents, creativity, satisfaction.

Работата по проекта с втори клас започна през месец февруари. 
Първият етап беше замислен като проучване интересите на децата от класа, за да се сформират 

екипите за работа по най-естествен начин за тях – според предпочитанията им. Дадох задача да на-
пишат съчинение на тема „ Ако имах машина на времето, от какво щеше да е изработена тя и къде 
щях да пътувам с нея“. Всички писаха с желание и се получиха нестандартни и естествени отговори. 
След преглеждането и обобщаването на писмените работи, видях, че се оформят шест групи за ра-
бота според желанията на пътешествениците:

 y Сътворението на света 
 y Изчезнали животни
 y Детството на нашите родители
 y Принцеси
 y Откриватели и изследователи
 y Пътуване в бъдещето

Във втория етап децата правиха проект на своите машини в часа по Изобразително изкуство. Те 
трябваше да помислят и от какви материали ще ги изработят.

Следващата дейност отново бе свързана с творчество – трябваше да бъде нарисувано мястото, 
където ще стигнат изобретателите със своите машини.

Оттук нататък навлязохме в същината на работата. Обявих екипите според групите интере-
си и общи теми, децата изработиха баджове с логото на отбора си и получиха тетрадки-дневници, в 
които да записват събраната информация по теми. В екипите нямаше роли, а всеки трябваше да про-
явява разбиране, толерaнтност и отговорност. Дневниците престояваха по седмица у всяко дете, 
през което време то пишеше по своята подтема, избрана според личните му предпочитания. Напри-
мер по темата за Принцесите, всеки от участниците в екипа се бе спрял на известна личност, сам 
събираше материали и пишеше за нея. Групата на Изчезналите животни бе най-многобройна, поради 



523

МАШИНА НА ВРЕМЕТО

интереса на децата към живелите отдавна динозаври. Те разказваха за отделни видове, като предва-
рително се бяха уговорили да няма повторения на темите им и да не се сърди някой, ако се наложи да 
избере друго животно, щом за неговото вече някой е писал. За Детството на родителите ни се полу-
чиха доста интересни материали, тъй като темата е много благодатна за прякото участие на ма-
ма и татко в проекта. Те самите имаха предложения за какво да пишат децата и активно участваха. 
Относно Сътворението на света имаше само двама участници, които  успешно развиха темата и 
представиха екипа. Направиха проучване на теориите за сътворението от религиозна и научна глед-
на точка. Групата на изследователите и изобретaтелите предложи интересни обекти, които всеки 
участник бе проучил и представи с информация и снимков материал. Екипът, който пътува в бъде-
щето, представи своето виждане за света след години – какви ще са превозните средства, пътища-
та, техниката. Дори и изобрети азбука на бъдещите жители на нашата планета. 

Този етап отне най-много техническо време, тъй като дневниците обикаляха, децата търсеха 
материали и пишеха.

Следващата дейност бе свързана с много емоции и творчество, тъй като дойде време да се изра-
ботят машините на времето. Това отне 2 часа по Домашен бит, в които кипеше усилен труд. Ня-
кои изработиха индивидуални машини, а други работиха като екип. В края на работата подредихме 
изделията в учителската стая, за да се похвалим с труда, фантазията и уменията си.

През цялото време на работа събирах снимков материал, който послужи за следващия работен 
етап – създаването на презентации по екипи. В тях всеки се представи със снимка, откъс от съчине-
нието за пътуването във времето и рисунка. 

Последната дейност бе създаването на кръстословици по екипи, с които да проверим внимание-
то на деца и родители на финалния етап по проекта. Екипите подготвиха награди за отговорилите 
правилно на зададените въпроси.

Учениците работиха усърдно в продължение на два месеца и половина и затова прецених, че заслу-
жават да имат грандиозно представяне на продукта си и е редно да отпразнуват финала на проек-
та. Закриването се състоя в Боровец, в подходящ хотел с медия и зала за работна среща. Изработи-
хме плакати за всеки екип, подготвихме постерите с кръстословици, покани за родителите. Съчета-
хме работата по проекта с приятното преживяване на учебна екскурзия, посещение на музей, раз-
ходки сред природата, спорт.

Във вечерта на закриването екипите се представиха, като с помощта на презентациите разказ-
ваха за това, което са събрали като информация в дневниците и са научили по време на изследовател-
ската си дейност. След това по екипи ръководеха решаването и попълването на кръстословиците и 
с удоволствие раздаваха награди на родители и гости.

Далеч съм от мисълта, че всичко това, което са събрали в дневниците, децата са запомнили и на-
изустили, но ролята на подобен проект е да накара учениците ни да открият света на науката, из-
куството, да станат любопитни за новото в най-положителните му прояви, да бъдат ангажирани 
да мислят, изобретяват и творят. Да усетят удоволствието от демонстрирането на  знания и да 
получат морално удовлетворение за труда си.

Милена Маринова–Димитрова
СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени

ДА СИ НАПРАВИМ МУЗЕЙ

TO MAKE A  MUSEUM
Milena Marinova – Dimitrova
Secondary school „Bacho Kiro“, Pavlikeni

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com
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Abstract: The project aims at students from class IV to make a rolling museum to expose not only objects, 
photographs, maps, presentations, movies and the like, but to tell stories about the past and the families of its kind, 
the birthplace, of their homeland and Bulgaria. Each student will prepare his case (case) with stories. It can put ev-
erything related to the topic. All cases (suitcases) will be moving our museum.

Keywords:  project , museum, case, background, race, birthplace, birthplace, country.

В часовете по Човекът и общество учим за България и нейното минало. Опитваме се да разберем 
как са живели хората, защо точно този начин на живот и място за живеене са избрали, как са общу-
вали помежду си и т. н.

От къде научаваме много за нашето миналото? От книгите, от филмите, от интернет, но и от 
посещението в музея. 

Затова и целта на проекта „Музей в куфар“ е учениците от четвърти клас да си направят под-Музей в куфар“ е учениците от четвърти клас да си направят под-“ е учениците от четвърти клас да си направят под-
вижен музей, в който да изложат не само предмети, снимки, карти, презентации, филми и др. подоб-снимки, карти, презентации, филми и др. подоб-
ни, но и да разкажат истории за миналото на семействата и рода си, на родното място, на родни-
я край и на България.

Във връзка с целта, която се поставя, в  началото на проекта се осъществява среща с учениците 
от класа. На нея се планират на дейностите, сформират се екипите, определят се сроковете. За по-
голяма гласност се публикува статия в сайта на училището. С нея се цели да се разкаже за проекта на 
другите ученици в училището.

Четвъртокласниците осъществяват истинска изследователска дейност – посещеват училищ-
ната и градската библиотека, посещават градския исторически музей и етнографските музеи в се-
лата, от които са учениците, срещат се с възрастни хора, готови да разкажат за миналото на рода, 
родното място и родния край, търсят информация в Интернет, събират предмети, снимки, рецеп-снимки, рецеп-
ти на традиционни ястия, описание на детски игри и др. подобни, записват историите за миналото 
ни, разказани от възрастните хора.

Учителят се включва и като помощник при подготовката на посещенията в библиотеките и 
музеите, подбора на информация от Интернет и на събраните материали, сценария за откриване-
то. С помощта на родителите учениците се срещат с възрастни хора, готови да разкажат на мла-
дите изследователи за миналото на рода, родното място и родния край.

Наред с изседователската дейност учениците изработват свои родословни дървета, карти, ма-карти, ма-
кети, презентации, филми и др. подобни по темата. Подреждат ги в кутии (куфар). Класът се разде-Класът се разде-
ля на седем екипа. Всеки екип изработва презентация за родното си място.

При следващата ситуация учениците изработват покани за специалните гости, плакат за съби-
тието и покана към всички за училищния сайт. Учениците планират и  изработват  табла със събра-
ните снимки от миналото на България и изработените от тях родословни дървета. 

Преди деня, в който се провежда празника, учениците от класа се събират и решават заедно ор-
ганизационни въпроси, дискутират, предлагат. Заедно обсъждат кой да открие събитието, разпре-
делят си задачите за събитието, обмислят с какво да почерпят своите гости. В определен ден всич-
ки екипи се събират, за да почистят и украсят класната стая, в която ще бъде разположен подвиж-
ния музей.  Учениците сами осигуряват украсата за стаята – предмети от бита, използвани от се-
мействата в миналото, обредни хлябове, китки здравец.

В края на работата по проекта учениците представят пред родители и гости драматизации на 
народни обичаи от Павликенския край. Те разказват с помощта на презентации за миналото на 7 на-
селени места от Великотърновския край (гр. Павликени, гр. Бяла черква, гр. Сухиндол, с. Вишовград, с. 
Бутово, с. Недан, с. Горна Липница). Показват и създаденети от тях табла със снимки и родословни 
дървета. Приканват гостите по възможно най-атрактивен начин да разгледат музея. Всяко дете по-
лучава поздравителен адрес. Всички заедно играят северняшки народни хора.

За да изработят електронните продукти учениците използват компютри с операционна сис-
тема Windows, Интернет, инсталиран софтуерен пакет Microsoft Office Word и Microsoft Office Power 
Point, цифров фотоапарат. С помощта на посочените софтуерни продукти са изработени презен-, цифров фотоапарат. С помощта на посочените софтуерни продукти са изработени презен-
тациите за миналото на родното място. Всички мероприятия и дейности се заснемат с цифров фо-
тоапарат, а снимките се използват от ученииците.

Ползите от проекта са големи, тъй като учениците нямат постоянен достъп до компютри в 
училище. Те не изучават ИКТ под никаква форма. Всички компютърни  умения, които са придобили 
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е с помощта на класния ръководител в часове извън седмичната програма и у дома с помощта на се-
мейството.

Учителят организира периодични работни срещи, на които се разпределят текущите задачи, 
определят се отговорниците и се отчита извършените до момента дейности. Това се осъществя-
ва всяка седмица до приключване на проекта. Учителят следи и подпомага работата на екипите при 
нужда.

С изпълнението на проекта се развиват комуникативно-речевите умения на четвъртокласници-
те, обогатяват се знанията им за миналото на родното място, родния край и родината, развиват се 
уменията им за работа с информационно-комуникационни технологии и  уменията им за работа в е-за работа с информационно-комуникационни технологии и  уменията им за работа в е-
кип. И най-важното засяват се семенцата на българщината в детските сърца.

Таня Иванова Христова
НУ „Свети Софроний Врачански“, гр. Враца

УЧЕБЕН ПРОЕКТ ЗА III КЛАС: „КАПСУЛА НА ВРЕМЕТО“

SCHOOL PROJECT FOR 3RD GRADE: „TIME CAPSULE“
Tania Ivanova Hristova
Primary School „St. Sofroni Vrachanski“, Vratsa

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. The project refers to thoughts about life on the planet and children now and in the future. It provokes 
children to research and be creative. It allows self-expression and team work. It integrates knowledge and skills 
from different scientific areas. It develops skills for self-evaluation. My students suggest that in a hundred-year’s 
time the children will want to learn more about our world. They seek information from various scientific and cul-
tural fields. They talk about their games, preferences and dreams. They become hunters of time. 

Work on the project unfolds in four divisions of four teams. These are: „Wonders of the World,“ „The monsters 
of our time“, „My Homeland“ and „My Childhood“. Each team member receives a theme, subordinated to the 
team theme. It is his/her research task. Once they do it, the students create their own presentation with Power 
Point. Then they place text and pictures on a piece of paper. They are collected and each team forms a booklet of 
their theme. The children also perform other tasks in the project. One of them is to come up with their children 
state with its own symbols using the programs Power Point and Paint. They choose a name, create an anthem, 
draw a flag and a coat of arms and write their own laws. An interesting and intriguing point is the essay „In a 
hundred-year’s time“ in which children describe what they would like to see and learn if they are frozen and 
defrosted after 100 years.

The project ends with a presentation of the products prepared by the children to their parents, teachers and 
guests. The children label and place their messages to the children of the future in a time capsule. The project was 
very interesting for the children and their parents. The pupils learned a lot of interesting facts about the world 
we live in and have gained new skills. They understood it could be used not only for games but also for learning. 
These skills will be further developed for work on other projects and used in classes to make them eagerly awaited 
as holidays are.

Software used: Microsoft Office: PowerPoint, Word, Paint

Проектно-ориентирания подход навлиза в класните стаи на стотици учители от страната ни. 
Работата по тематични проекти, в които учениците са активна страна, като изследователи и ана-
лизатори, е метод, доказал своята ефективност на световно ниво. Чрез работата по проект учи-
тели и ученици се учат взаимно. Приемат роли, различни от тези при традиционната класно-уроч-
на система.

Проектът „Капсула на времето“ насочва към размисли за живота на планетата и децата сега и в 
бъдеще. Провокира децата към творческа и изследователска дейност. Дава възможност за себеизява 
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и работа в екип. Интегрира знания и умения от различни научни области. Изгражда умения за само-
контрол и оценка.

Проектната работа започна с проведен уводен урок „Земята днес“, в който чрез мултимедий- проведен уводен урок „Земята днес“, в който чрез мултимедий-, в който чрез мултимедий- мултимедий-мултимедий-ултимедий-
на презентация представих проекта пред учениците, като грабнах вниманието им с необичайните 
проблеми на нашия свят. Децата бяха заинтригувани и нетърпеливи да разберат какво представля-нашия свят. Децата бяха заинтригувани и нетърпеливи да разберат какво представля-Децата бяха заинтригувани и нетърпеливи да разберат какво представля-
ва една времева капсула и за какво служи. Учениците предположиха, че след 100 години децата може 
би биха искали да научат повече за нашия свят. Задачата им бе да издирят информация от различни 
научни и културни области, да разкажат за своите игри, предпочитания и мечти. Така се превърна-
ха в ловци на време.

Чрез жребий всеки екип получи темата, по която ще работи. Членовете на екипите получиха ин-
дивидуалните теми за своята изследователска дейност. В сейфовете намериха задачи за екипите в 
зелен цвят и изследователските си задачи.

Работата по проекта се разгърна в четири направления за четирите екипи. Това са: „Чудесата 
на света“, „Чудовищата на нашето време“, „Моят роден край“ и „Моят детски свят“. Всеки член на 
екипите чрез жребий получи своя тема, подчинена на темата на екипа. Това бе неговата изследова-
телска задача. В проектните си тетрадки те трябваше да напишат информацията си и да намерят 
подходящи снимки.

В следващи часове, след проведена демонстрация за работа с програмата Microsoft Office Power-Microsoft Office Power- Office Power-Office Power- Power-Power-
Point, децата изработиха електронни страници за албум „Земята, която обичам“. Съпътстваща-, децата изработиха електронни страници за албум „Земята, която обичам“. Съпътстваща- децата изработиха електронни страници за албум „Земята, която обичам“. Съпътстваща-децата изработиха електронни страници за албум „Земята, която обичам“. Съпътстваща-изработиха електронни страници за албум „Земята, която обичам“. Съпътстваща-иха електронни страници за албум „Земята, която обичам“. Съпътстваща- електронни страници за албум „Земята, която обичам“. Съпътстваща- „Земята, която обичам“. Съпътстваща-„Земята, която обичам“. Съпътстваща-, която обичам“. Съпътстваща- която обичам“. Съпътстваща-Съпътстваща-ъпътстваща-
та задача бе за изработване на странички за албуми на екипите от хартия и картон. Децата успеш-задача бе за изработване на странички за албуми на екипите от хартия и картон. Децата успеш-бе за изработване на странички за албуми на екипите от хартия и картон. Децата успеш-за изработване на странички за албуми на екипите от хартия и картон. Децата успеш-Децата успеш-ецата успеш-
но се справиха с електронните си презентации, както и с хартиените странички. От тези хартие-
ни странички решиха да направят необикновени книжки с интересни форми. Екипът с тема „Чуде-
сата на света“ избра форма на бухал; екипът с тема „Чудовищата на нашето време“ избра форма на 
акула; екипът с тема „Моят роден край“ – форма на мак; екипът с тема „Моят детски свят“ – фор-
ма на пеперуда.

Работата по проекта продължи с час за развихряне на въображението. Измислихме детска държа-час за развихряне на въображението. Измислихме детска държа-
ва, която нарекохме Игроландия. Всяка държава има свои символи и закони. С помощта на програмата 
Paint нарисуваха герб, знаме, написаха закони и избраха песента „Детски лудории“ за химн на страна- нарисуваха герб, знаме, написаха закони и избраха песента „Детски лудории“ за химн на страна-а герб, знаме, написаха закони и избраха песента „Детски лудории“ за химн на страна- герб, знаме, написаха закони и избраха песента „Детски лудории“ за химн на страна-а закони и избраха песента „Детски лудории“ за химн на страна- закони и избраха песента „Детски лудории“ за химн на страна-а песента „Детски лудории“ за химн на страна- песента „Детски лудории“ за химн на страна-
та Игроландия. Съпътстващата задача бе да се нарисуват и напишат на рисунките послания към де-
цата на бъдещето. Нарисувани бяха слънце, дъга, цветя, знамето ни и други форми. Посланията бяха 
за повече усмивки, в подкрепа на приятелството и т.н.

Интересен и интригуващ момент е съчинението „След 100 години“, в което децата описват как-
во биха искали да видят и научат, ако бъдат замразени и ги размразят след 100 години. Най-много бя-
ха написали, че ги интересуват технологиите, летящи коли и извънземни.

Дойде дълго чаканият момент, когато представихме продуктите на нашия проект пред ро-
дители и гости. Представянето стана под формата на представление, което нарекохме „Ловци 
на време“. При нас дойде дете от бъдещето, което имаше за домашно да опознае нашия свят. Все-
ки ученик му разказа това, което сам е научил по време на изпълнението на проекта. Накрая всич-
ки поставиха своето послание в капсулата на времето. Родителите и гостите поздравиха децата 
и разгледаха направените книжки. Доволни са най-вече децата, които желаят да работят отново 
по проект.

Работата по проекта бе изключително интересна за децата, а също и за техните родители. Уче-
ниците научиха много интересни факти за света, в който живеем и придобиха нови умения за рабо-
та с компютъра. Разбраха, че той може да се използва не само за игри, но и за учене. Тези умения ще бъ-
дат доразвивани с работа по други проекти и използвани в часовете, за да станат те чакани с нетър-
пение, както се очакват празници.
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Лиляна Лазарова
Начално училище „Свети Софроний Врачански“, Враца

„КЪМ ИСТОРИЯТА И ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД“

SCHOOL PROJECT FOR 1ST GRAD: „TO HISTORY AND TRADITIONS OF BULGARIAN 
PEOPLE“
Autor: Liljana Lazarova
Primary school „St. Sofronii Vrachanski“, Vraca

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract: The project „To history and traditions of Bulgarian people“ aims to introduce the pupils to the 
heritage of the Bulgarian folklore traditions. Their involvement in research and collection work, enrichment of their 
knowledge through lectures, reenactment of rituals and customs in a real environment assists for their awareness 
of the uniqueness of Bulgarian people and makes them feel the beauty of each Bulgarian festival. Through the 
planned activities the pupils are provided the opportunity to develop their skills and talents in different spheres – 
dramatizations, singing performances and reciting skills. The activities collaborate to development of the pupils’ 
skills to use a computer when saving and processing the information, development of esthetic taste when making 
objects and products, self-assessment skills and evaluation of the others’ skills, and team work skills. They are a 
sufficient part of the realization of the national identity of the Bulgarian child, able to defend with confidence the 
place of its fatherland in the global world. 

The teacher team thinks that through the realized activities the pupils have felt the emotional charge of festivals 
and will transfer them to the next generation the way our grand-parents transferred them to us. 

Keywords: traditions, reenactment of rituals and customs, team work skills

Българските народни традиции са запазили много празници, които са преминали през вековете 
и са живи и днес. Богатството на българската обредност е важна част от целокупното културно 
наследство на българския народ. Днес тази обредност ни радва не само със своята висока естетиче-
ска стойност, с високите образци на поетическо мислене, с изкованите през вековете народност-
ни норми за социален живот. Тази обредност в много отношение влияе и върху съвременната бъл-
гарска култура, тя е неизчерпаем източник за осмисляне на един вековен опит в условията на на-
шия днешен живот. В своите празници българите са вплели характерните елементи на своя бит и 
вярвания. С ритуалите изпълнявани по време на празниците народът ни е изразил своите надеж-
ди за по-хубав живот.

Проектът за първи клас „Към историята и традициите на българския народ“ има за цел да запоз-
нае учениците с богатството на българските народни традиции. Включването им в проучвателска 
и събирателска дейност, обогатяване знанията им чрез беседи, пресъздаване на обичаите и обреди-
те в реална обстановка съдействат за докосването им до самобитността на българина и ги карат да 
усетят красотата на всеки един български празник. 

Проектът съдейства за обогатяване знанията на учениците по роден край, развитие на творче-
ските заложби по музика, усъвършенстване на двигателната култура чрез изучаване на народните 
танци ръченица и право хоро, спомага за изграждане у учениците на читателска грамотност и кул-
тура. При изработването на предмети, рисунки, костюми и декори за възстановките на обредите, 
учениците развиват естетически вкус към красивото и умения да работят под инструкция и по 
образец в часовете по изобразително изкуство и домашен бит и техника. Чрез събирането на мате-
риали, учениците добиват начални умения за работа с компютър, обработване и съхраняване на ин-, обработване и съхраняване на ин- обработване и съхраняване на ин- съхраняване на ин-съхраняване на ин-
формация.

При провеждане на организационния етап на учениците се представят чрез презентация най-
популярните български народни празници, като се дава възможност да споделят свои преживява-
ния при отбелязването им в техните семейства. Уточняват се техните предпочитания и се из-
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яснява, че повече от дейностите ще се провеждат в извънучебно време и екипите за работа ще се 
сформират според интересите и спецификата на празника. Определя се период от време за изпъл-
нение и към всички се отправя задачата да извършват проучвателска дейност, да разговарят със 
своите родители, баби и дядовци за обредността на празниците, да събират снимки и информа-
ция, която всеки да събира в папки на компютър в кабинета по ИТ. Уточнява се, че всеки участвал 
ще бъде оценяван и най-активните ще получат грамоти и книга-албум от дейностите в края на 
учебната година. 

За реализиране на продуктивния период децата са сформирали екипи. Това става, като на табло 
са изписани празниците и желаещите да ги представят се вписват на доброволен принцип. Ръково-
дители на екипите са родители, които участват в обработване на събраната от децата информа-
ция и изработват съвместно с тях сценариите за отбелязване на съответния празник чрез драмати-
зации, песни, танци или други дейности по техен избор, подсигуряват национални или други костю-
ми и материали за изработване на декори, маски, коронки и други атрибути свързани с празника, съ-
действат за безопасността на децата при реализиране на дейностите извън училище.

Проведените семейни игри в деня на християнското семейство накара вечно забързаните и за-
ети родители да си спомнят своето детство, да се отпуснат и да се забавляват заедно със своите 
деца. Отбелязването на празника по този начин помага на децата да усетят здравата семейна връз-
ка, а чрез игрите родителите показват на децата, че победа се постига не само с бързина и сила. Нуж-
ни са упоритост, съобразителност и вяра в собствените сили. Като поздрав към родителите е изра-
ботена презентация, за която първокласниците са предоставили своя снимка и сами са избрали фор-
мата Ӝ на своя слайд.

Всички празници си имат своето очарование, но безспорно най-омагьосващият от тях е Коле-
да! Този празник е прекрасен с украсата, обичаите, традициите, които създават необикновена ат-
мосфера. По Коледа всеки отваря сърцето си и иска прошка от другите за грешките, които е допус-
нал. Казват, че на Коледа всички желания и мечти се сбъдват. Какво може да си пожелае човек? В от-
крит урок пред гости първокласниците си пожелават да няма самотни и нещастни хора и изработ-
ват сурвачки, играчки за елха и други предмети, които даряват на дом за стари хора „Зора“ в града. 
Консултант в часа е директорът на дома, наш родител и ръководител на екипа, който стартира и 
инициативата „Предай нататък“. В работилницата участват ученици от други класове, които да 
предадат идеята и тя да се разпространи в училището. Учениците се запознават с обредността на 
Бъдни вечер, коледуване и сурваки и спазват коледните традиции – писане традиционното за възрас-
тта им писмо до Дядо Коледа, изработване елха на добрините, участие в коледни изложби, участие 
в дарителски кампании. 

Откакто свят светува, бабите винаги са били първите помощници на младите семейства в 
отглеждането на децата. За своя всеотдаен труд, грижи и внимание, бабите получават най-ценна-
та награда – една чиста, неподправена, искрена, истинска детска обич. За всички всеотдайни и лю- всички всеотдайни и лю-
бящи баби е организиран празник „Най-добрата баба“, в който се включват и четвъртокласниците 
с възстановка на обичая. Грамотите „Супер баба“ са изработени по идея на дете от класа, предос-. Грамотите „Супер баба“ са изработени по идея на дете от класа, предос-
тавило картинката от стара бабина книжка. Първокласниците са издирили и научили много сти-
хове, разкази и песни посветени на обичта към бабата. В час по домашен бит и техника са израбо-В час по домашен бит и техника са израбо- домашен бит и техника са израбо-
тили от близалки красиви цветя, които подаряват на своите баби с пожелание да са винаги слад-от близалки красиви цветя, които подаряват на своите баби с пожелание да са винаги слад-своите баби с пожелание да са винаги слад-
ки като тях. Гостуването по повод празника на Пенсионерски клуб в кв. Кулата остава незабрави-
мо преживяване за първокласниците. Домакините се радват на милите им поздрави от песни, сти-
хове и разкази, а децата са впечатлени от богато подредената синия с традиционни гозби и бито-
вия кът с люлка.

 По стар български обичай на Първи март посрещаме Баба Марта. Разказваме Ӝ интересни ле-
генди, радваме я с песни и стихчета. Тя се усмихва и заедно със своите помощници Пижо и Пенда ни 
закичва с мартенички – да сме бели и червени, да сме винаги засмени! Гост в училището е ст.н.с. д-
р Йорданка Манкова,  завеждащ отдел „Етнография“ към Регионален исторически музей във Враца. 
Учениците слушат интересната беседа, от която научават за произхода и символиката на мар-
теницата, традиционната обредност и ритуалите свързани с най-българския обичай – киченето 
с мартеници. Първокласниците са проучили интересни факти за празника, разучили са песни, из-
дирили са легенди, които разказват пред останалите участници, а също така ще разкажат и пока-
жат пред Баба Марта. 
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Месец март носи толкова много празници: кичим с мартенички ръцете си с пожеланието да сме 
живи и здрави; с трепет подаряваме на мама саморъчно изработения подарък, често не особено кра-
сив, но с голяма стойност за нея. И най-вече – през месец март идва пролетта със своите красиви про-
летни празници. Първокласниците я посрещат с празничен концерт под надслов „Традициите в праз-
ник“. Богатата програма включва драматизации, танци, песни, възстановки на пролетните празни-
ци Благовещение, Лазаровден, Цветница и  Великден, чрез които учениците показват, че са българче-
та с минало, настояще и бъдеще. Красивите лазарки пеят разучените песни в домовете на жители-
те от кв. Бистрец на самия празник и се включват в организираното от местното читалище куми-
чене и люлеене на гергьовденска люлка.

След празника всички родители и гости пазаруват от Великденския благотворителен базар  кар-
тички, поставки за яйца и други полезни изделия, изработени от сръчните ръчички на първокласни-
ците. Със събраните средства децата се включват в инициативата „Осинови книга“ на Национална 
библиотека „Св.св. Кирил и Методий“. Направеното от децата дарение ще помогне за реставрация-
та на Бориловия синодик, ръкопис от края на 14 век.

В последния учебен час дейностите са отчетени и най-активните участници са наградени. Еки-
път от учители смята, че чрез реализираните дейности учениците са усетили емоционалния заряд 
на празниците и ще ги предадат на следващите поколения така, както и нашите баби и дядовци са 
ги предали на нас. 

Мими Виденова
73 СОУ „Владислав Граматик“, София

ПРОЕКТ „МАШИНА НА ВРЕМЕТО“

PROJECT „TIME MACHINE“
Mimi Videnova
73rd Secondary school „Vladislav Gramatik“, Sofia

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. The project called „Time Machine“ is a Web site where students represent different periods of the 
past or future. The project objective is to inspire students’ imagination and visualize their ideas, through knowl-. The project objective is to inspire students’ imagination and visualize their ideas, through knowl-The project objective is to inspire students’ imagination and visualize their ideas, through knowl-
edge of technology. Themes are optional. Thus students are able to work on a subject that excites them. 

Keywords: project, Time Machine, Information technology, Power point 

През втория срок на учебната 2011-2012 учебна година, заедно с ученици от седмите класове на 73 
СОУ „Владислав Граматик“ се включихме в инициативата на сдружение „Образование и технологии“ 
за реализиране на проект „Машина на времето“. Основната идея за реализиране на проекта бе да се 
мотивират учениците за работа в часовете по Информационни технологии, като се ангажира тях-
ното вниманието с теми, към които те проявяват интерес. По време на работата си по проекта 
учениците усвояват основните стандарти и изисквания предвидени в учебната програма. Създаде-
ния проект е базиран на учебните планове, съчетан с използване на ИТ в обучението и неговата цел е 
създаване на краен продукт, представен във виртуалното пространство. 

Ангажирането с този проект дава възможност на преподавателя чрез един по-лесен, интуити-
вен и забавен начин да премине през основните моменти заложени в Учебната програма. Всяка една 
стъпка по реализирането на проекта предоставя различна възможност за усвояване на умения от за-
дължителния учебен план. 

Нашата Машина на времето е позиционирана в уеб сайт (http://timemachine.hit.bg/) и има само две 
посоки – НАЗАД (към миналото) и НАПРЕД (към бъдещето). Два „бутона“ ни отвеждат в желаното на-
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правление. „Минало“ ни препраща към таблица с периоди, събития или личности, за които имаме презен-
тация. Чрез нея можем да изберем събитие, което искаме да разгледаме. „Бъдеще“ ни отправя към „изобре-
тения“, които ще са продукт на бъдещето, като летящи коли, полети сред звездите, извънземни и други. 

Основните стъпки и целите при реализиране на проекта бяха следните:
 y Събиране на текстово описание и изображения, отговарящи на избраната тема. 

 y Целта на тази дейност е учениците да се научат да търсят необходимата им информа-
ция в мрежата (текстова и графична), като използват различни ключови думи. Освен намиране 
на произволна информация, за създаване на презентацията е необходимо отсяване на полезната. 

„Стандарт: Знае основни начини за търсене, използване и обработване на информация при решаване 
на учебни задачи; – Умее да търси и подбира подходяща информация.“ 

 y Зададената тема е свободна, с цел ангажиране вниманието на ученика към област, от ко-
ято се интересува. 

 y Създаване на презентацията.
 y Основната задача в този етап е запознаване с възможностите на софтуерния продукт за 

създаване на презентации, в нашия случай това е PowerPoint. 
„Стандарт: Знае основното предназначение и възможности на програмите за компютърна графика, 

текстообработка, електронни таблици и презентации; – изброява и обяснява основните понятия и дей-
ности, свързани с използваните програми.“

 y Ученикът при проявено желание може да работи самостоятелно по избраната тема, като 
в учебните часове усвоява умения, които отразява при работата по презентацията. 

 y Представяне на презентацията пред аудитория.
 y При правилно избрана тема, намиране и подбиране на подходящия материал, ученикът ус-

пява по-задълбочено да се запознае с конкретния проблем, да усвои нови знания, както по тема-
та, така и по учебната дисциплина. 

 y При представяне на презентацията, ученикът изгражда умения за свободно изразяване, 
защита на създаден от него продукт и демонстрира усвоените умения. 

„Стандарт: Защитава и популяризира идеите си чрез разнообразни информационни средства. 
1.Знае: – основните моменти при защита на собствена теза и оспорването на чужда; – средства и ме-

тоди за популяризиране на идеите си; – проявява разбиране и уважение към различни позиции и идеи. 
2.Умее: – аргументирано да излага собствена теза и подкрепя или оспорва чужда.“
След окончателно събиране на презентациите, учениците усвояват и други умения предвидени в 

учебната програма. За да бъдат събрани всички презентации се използват различни методи – чрез но-
сители на информация (CD, DVD, флаш памет) или възможностите за комуникация през Интернет 
в реално време –Skype, e-mail, Sky Drive. 

„Стандарт: Използва основни услуги на Интернет чрез специализиран софтуер. 
Стандарт: Осъзнава значението на електронната комуникация за развитие на обществото. „
„При работа по проект ученикът: – знае основните правила и дейности при разработване на про-

ект; – реализира проект в група или екип, като използва Интернет, различни носители на информация и 
други ресурси; – копира обект от едно приложение в друго.“

„Стандарт: Зачита правото на интелектуална собственост при използване на програми, файлове с дан-
ни и работа в компютърна мрежа. – разбира правото на ползване на лицензирани програмни продукти.“

Резултати: С цитирането на учебната програма исках да покажа какъв широк диапазон от нея 
покрива подобен проект и защо така се ентусиазирах при неговото стартиране. Резултатите не оп-
равдаха изцяло очакванията ми. Учениците не показаха заинтересованост. Презентациите, които напра-
виха не са на очакваното от мен ниво. Нямаше очаквания интерес към темата, развихряне на въображе-
нието, желание за максимално добро и атрактивно отразяване на темите. 

Извод: Въпреки личното ми неудовлетворение от работата на моите ученици, оценявам високо въз-
можностите, които предоставя идеята и реализирането на подобен проект.
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Фигура 1. Заглавна страница на проекта

Галя Милчева
Основно училище „Братя Миладинови“, гр. Бургас

НАРОДНАТА МЪДРОСТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА

FOLK WISDOM THROUGH THE EYES OF MODERN CHILDREN 
Galya Milcheva,
Bratya Miladinovi Secondary School, Burgas, Bulgaria

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. The article presents the design development „Folk wisdom through the eyes of modern children.“ 
Using short folklore (proverbs and sayings) in training, combined with information technology is to form and 
enhance key competencies and expand knowledge of students.

Keywords: proverbs, sayings, information technology

 „Народното изкуство е просто, но се иска голяма култура, за да го разбереш.“
Филип Кутев 

Едно пътуване в миналото винаги слага на раменете по един скъпоценен товар, така нужен за пъ-
туването в бъдещето. Станало някъде нещо и се разказва за него. От баща на син се разказвали, от 
род на рода се предавали. Пренасяш се и пътуваш в онова тайнство, в което има и хубост, и топло-
та, и сила – необяснима сила. Къде се крие? В народната душа, която е като стихия, и като бистра 
дълбока вода, на която дъното уж се вижда, а все нещо не си открил. 

Да пътуваш в бъдещето е мечта, за която са необходими фантазия, въображение, дързък полет 
на мисълта. Но да пътуваш в миналото не е никак лесно и просто! Това, което е пренесено през веко-
вете и съхранено до наши дни, това, което се помни от баби и дядовци, от бащи и майки, трябва да 
се съхрани. За това трябва да бъдеш готов, да знаеш. Да знаеш къде да търсиш и какво да намериш. 

И ние потърсихме в кратките фолклорни творби, където е скрит „ума“ на народа. Избрахме по-
словиците и поговорките. Използването им в речта не е случайно. Те придават особена точност, об-
разност и изразителност на речта. Ясно показват мисълта на народа по даден въпрос, сверяват по-
ведението на човека с мнението на народа. Употребяват се непринудено в речта. Затова учениците 
трябва да се научат да разбират тяхното значение и да могат да ги използват. 
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Работата с пословица / поговорка условно може да се раздели на три етапа: запознаване – усво-
яване – използване. Предварително за учениците се подготвят различни упражнения. Те предста-
вляват малки задачки за развитие на мисленето и речта им, служат за формиране на система от 
ценности у тях. Могат да се използват на различни етапи от урока, да се използват в урочната 
работа като „петминутка“ в началото или края на часа, за концентрация на вниманието по раз-
личните предмети. 

На учениците е поставена задача да намерят, прочетат и донесат книги с пословици и поговорки.
Първоначално по метода пъзел – група учениците се разделят на екипи (Приложение 1). Всеки екип 

получава маршрутен лист със задача да намери български пословици и поговорки по определени теми 
(Приложение 2) и да ги събере в отделен документ. Използвайки уменията от часовете по ИТ, учени-
ците обогатяват своите познания върху зададената тема с помощта на Интернет. След като под-
бират подходящите пословици и поговорки, те създават текстови документи, в които въвеждат, 
редактират и форматират текста (Приложение 3). След това този набор от пословици се използ-
ва в процеса на работа. 

На учениците се предлагат стандартни и иновационни методи и похвати:
 y Прочети пословицата / поговорката и помисли какво означава.
 y Обясни значението и.
 y Кога може да се употреби? 
 y Как ще постъпиш ти?
 y Състави изречение, като употребиш дадената пословица / поговорка.
 y Състави своя история по дадената пословица / поговорка.
 y Намери пословици / поговорки близки по значение на дадената. 
 y Довърши пословицата / поговорката.
 y Избери подходящо начало.
 y Попълни пропуснатата дума.
 y Открий правописната особеност.

Понякога се предлагат серия от пословици със сходно значение: 
 y Езикът кости няма, но кости троши;
 y Езикът по-зле сече от ножа;
 y Няма по-сладко от езика и по-горчиво от него;
 y Развърза си езика.

Тогава децата тълкуват всяка поотделно, изяснява се смисъла им и накрая учителят дава верния 
отговор. Развива се наблюдателност и умения за точната им употреба.

Провеждането на уроци с пословици и поговорки е трудно, но интересно. В процеса на работа се 
редуват четене, беседа, игри, творчески задачи. Могат да се използват както в урока за знания, така 
и в урока за упражнение в часовете по:

 y български език – при изучаване на звуков състав на думата, правопис на гласни звукове, правопис 
на съгласни звукове, строеж на думата, думите в речта и т.н.; 

 y литература; 
 y човекът и природата;
 y физическо възпитание и спорт;
 y информационни технологии и др.

Изборът на пословици е според темата на урока и неговите цели. Предварително се подготвят 
работни листи за всеки екип. 

След като в часовете по четене се изучат произведенията за годишните времена, на учениците 
се поставя задача да съчинят текст на същата тема. Обсъждат се различни пословици и поговорки – 
разяснява се съдържанието, обръща се внимание на точността и образността на изказа. С голям ин-
терес учениците правят съчинение по дадена пословица / поговорка или включват  пословица / пого-
ворка в съчинение. Тези съчинения са кратки. Могат да бъдат както устни , така и писмени. Устният 
разказ по време на часа е без предварителна подготовка. При писмена задача предварително се обсъж-
да значението на предложената пословица или поговорка. Пословицата може да бъде заглавие на съчи-
нението. Не по-малко интересно за учениците е писането на съчинение по определена тема с включе-
на пословица.  Това помага за формиране на умения за използване на пословицата или поговорката на 
нужното място в съответствие с определена ситуация. 
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Зима
Дойде декември. Задуха силен вятър. Вечерта заваля сняг. А на сутринта – всичко в бяла премяна! 

Обадих де по телефона на приятелките ми. Решихме да излезем и да поиграем на снега. Докато се об-
личах чух баба да казва: „Дебел сняг – голям комат“.

          Д. Ст.
Пролет
Днес е събота. Станах и погледнах през прозореца. Изненада! Всичко е разцъфтяло! Дърветата са с 

нова премяна. Поляната е пъстър килим. А най-нетърпеливите деца вече са на двора и правят първия 
пролетен букет. Побързах да се облека и да отида при тях. Помислих си: „Много цвят – много плод“.

         С. К.
Урокът трябва да е интересен. При изпълнението на поставените задачи ученикът трябва да е ак-

тивен участник в процеса на обучение. Затова учителят предварително подготвя разнообразни учеб-
ни дейности, които да бъдат по-лесно и по-бързо изпълнени използвайки информационните и комуни-
кационните технологии. Той използва от една страна основните познания и умения, които учениците 
имат и са свързани с информационните и комуникационните технологии: Word, Paint, PowerPoint, Jigsaw 
Puzzle 2, а от друга разработва иновационни задачи за нуждите на учебната единица: 

 y пъзел – пословица (Приложение 4); 
 y пъзел блок – схема (Приложение 5); 
 y картинен ребус (Приложение 6); 
 y игрословица (Приложение 7); 
 y шифрограма (Приложение 8); 
 y кръстословица.

С голям интерес учениците решаваха кръстословици, шифрограми, картинни ребуси. Използва-
нето на тези занимателни задачи позволява работата на децата по дадена тема да е по-увлекателна 
и има за цел по-лесно и приятно усвояване на изучавания материал.

След разчитането на шифрограма или картинен ребус учениците разчитат и записват послови-
цата. След това изпълняват допълнителни задачи:

 y подчертават съществителните имена и определят рода и числото им – Книгата е ключ към 
знанието;

 y обясняват правописа на двойно –тт- при членуване на съществителното име от женски род  – 
Скромността краси човека;

 y подчертават прилагателните имена и обясняват кое от тях е степенувано; кой препинате-
лен знак трябва да се постави след частицата за степенуване; защо първото прилагателно име 
трябва да се членува с пълен определителен член – Добрият приятел е по-сигурен от скала;

 y откриват прилагателните имена с противоположно значение и грешките, които могат да се 
допуснат при писането им – Кратка вечеря – дълъг живот.

При игрословицата всяко число в квадратчетата е код на определена буква от азбуката. След 
правилно заместване с букви учениците записват пословица, подчертават глаголите и определят 
времето, лицето и числото. 

Езиковите задачи изпълняват бързо и лесно (Приложение 9). 
При изучаване на прилагателно име се поставя следната задача: Попълни пропуснатата дума:
 y ….поука – синова сполука.

Думи за попълване: твоята, бащина, вярна 
 y … работа – два пъти работа.

Думи за попълване: бързата, трудната,  лесната 
 y …. мечка хоро не играе.

Думи за попълване: кафява, голяма, гладна
 y В … река – голяма риба.

Думи за попълване: бистра, голяма, синя
Много емоционално се изпълняват задачите за изговаряне на пословиците: с различно темпо и 

различна интонация – радостно, тъжно, развълнувано, загадъчно; изговаряне, съпроводено с различ-
ни движения.

С изследването на пословици и поговорки децата обогатяват речника си. Работата се улеснява и 
от използването на нагледен материал:
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 y по пъзел блок – схема да открият коя е пословицата;
 y по картинка да отгатнат пословицата (Приложение 10).

След това изпълняват обратната задача – по пословици рисуват картини  (Приложение 11). 
За овладяването на пословиците и поговорките се използват алтернативни игрови технологии. 

От една страна те целят да покажат висока речева и игрова активност, а от друга – изискват пре-
одоляване на „препятствия“. Те са комуникативни и  развлекателни. 

„Надприказване“ – игра, при която за всяко дете има приготвено цветно листче. Децата си из-
бират листче и се групират по цвета му. На гърба на листчето е написана част от пословица. Тряб-
ва бързо и правилно да я подредят, да я прочетат и да я запомнят. Всяка група се упражнява в едно-
временното  и вярното и  изговаряне. Представители на екипите, а след това и целият екип казват 
тяхната пословица, като се стремят да не допускат грешки. Побеждава този, който не е допуснал 
грешка или е допуснал най-малко грешки. 

Играта „Щафета – Пословица“ изисква голямо внимание от страна на участниците. За целта е 
необходима палка или предмет, с който да бъде заменена (химикал, ключ и др.).  Децата са наредени в 
кръг. Учителят поставя задача да се каже пословица по дадена тема. Детето, което първо отговори, 
получава щафетата и я подава на друг. Всяко дете, което получи щафетата, трябва да каже нова по-
словица. Така се изреждат всички деца. 

„Продължи нататък…“ изисква учениците да са се запознали с пословиците, за да могат да довър-
шат с лекота правилно до края. Развиват се техните мисловни и словесни реакции.  

За играта „Лента на пословиците“ е  необходима дълга лента,  двата края на която са закрепени за 
предмети (например молив, химикал, линия и др.). Едновременно с това, те изговарят и различни по-
словици или поговорки. Печели този, който навие по-дълга част от лентата и изговори без да допус-
ка грешка повече пословици или  поговорки. 

„Размяна на пословици“  е игра, при която участниците обменят известни за неизвестни посло-
вици. Предварително се определя и броя на пословиците, които всяко дете трябва да размени. Деца-
та се разделят на два отбора. Определя се дете от всеки отбор. Едното започва пословица, а друго-
то я довършва ако я знае. Играта продължава докато всеки участник даде на другия нужния брой по-
словици. Целта е засилване на интереса, мотивиране наизустяването и овладяване на нови послови-
ци и поговорки. 

Предложените интерактивни игри „освежават“ работата и спомагат за обогатяване на речта 
на учениците, правят я по-образна, емоционална, развиват тяхното мислене. 

Интересен момент в работата е разглеждането на пословиците и поговорките, запазили стран-
джанската си специфичност – наситени с езика на района:

 y Накарай калпавият на работа, та да те научи на якъль;
 y Сухо дупе риба ня яде; 
 y Шила Мара порила, день ня зягубила;
 y Калпава душа ни благо яде, ни ново носи;
 y Котката по гръб ня пада; 
 y Като ялакь, все той изплува над одъта; 
 y Ни се оди, ни се кара; 
 y Не е китка за мерисаньня; 
 y Не е Тодора за преш хора;
 y Въльк пастърма ня прави; 
 y На кучешко възглавья мях със сиреньня; 
 y Мъжът с кола да вниса, жената с игла да изниса, в тъва къща скопос нема;
 y Знаем само ние двамката и селото половинката.

Практическата задача на упражненията е правилната употреба на пословиците и поговорките 
и усъвършенстване на уменията им да ги използват в речта си.

Съвременният образователен процес предлага използването на такива методи и средства, които 
не само формират знания, умения и навици, но помагат на децата да разкрият себе си. 

Системната работа с пословиците и поговорките дава много на учениците: 
 y стигат до извода, че пословиците и поговорките нямат автори;
 y учат се да издирват поговорки и пословици;
 y да определят темата им;
 y да ги анализират и тълкуват смисъла им;
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 y да привеждат примери от живота; 
 y да откриват скрития смисъл;
 y да ги групират;
 y да ги използват в устната си реч.

Един от основните методи на работа е проектно – ориентираното обучение. Целта е ученици-
те да разберат какво правят, кое и защо е важно, за да допренесе за повишаване на мотивацията и ак-
тивното им участие в процеса на работа. 

Работата протича индивидуално или в екип. Екипите се сформират по метода пъзел – групи. Те 
са от 4 – 5 души. Екипната работа учи на отговорност, сътрудничество, доверие, гъвкавост, тър-
пение. Тя създава умения за контактуване с останалите и приемане на чуждо мнение. Участниците 
заедно търсят и откриват правилното решение на проблема. Често работата им завършва със съз-
даден готов съвместен продукт. 

Работата с иновационни технологии позволява оптимизиране на учебния процес, прави го по-
рационален и ефективен, повишава мотивацията на учениците и усъвършенства техните компе-
тентности. Работата с интернет – ресурси дава възможност на учениците да се ориентират в съ-
временното информационно пространство, да се запознаят с редица образователни сайтове, сами 
да подберат необходимите им материали, да овладеят начините за работа с информацията и да раз-
вият умения, позволяващи им да обменят намерената информация с помощта на съвременните тех-
нически средства. 

Нетрадиционните педагогически технологии повишават интереса на децата, формират твор-
ческа атмосфера за сътрудничество и конкуренция, актуализират личностната изява, носят удо-
влетворение и радост, мотивират учениците положително за учебна работа.
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Българското училище в чужбина е една от най-важните институции, създадена от българите, 
живеещи извън границите на родината. Това е мястото, където се съхраняват българския дух, род-
ния език и националната идентичност. Организирането и функционирането на училище в чужбина 
е дело сложно и нелеко. Принципите, на които се основават българските школа зад граница са доста 
по-различни от тези, които действат в училищата в България. Тяхната дейност се осъществява в 
условия, специфични за всеки един образователен център.

За да се реализира успешно една от най-важните цели на тези светилища на българщината – за-
пазване на националната идентичност на децата и младежите, които живеят зад граница, е особе-
но важно те да осъзнават себе си като част от голямата общност на Българското училище. За това 
спомагат особено много участията в национални проекти, един от който е и „Машината на време-
то“. Самото осъзнаване на идеята, че по този проблем, по който работи един ученик в чужбина, ра-
боти и негов връстник в България, създава усещането за принадлежност към общността. 

Движени от тези идеи, запознахме учениците от БНУ в Тарагона и БНУ в Барселона с проекта 
„Машината на времето“ и възможностите, които той предоставя. С голямо желание и напълно еди-
нодушно учениците решиха да участваме и ние. Посоката на пътешествието – пътуване назад във 
времето, се наложи естествено под влиянието на изучаваните исторически събития в часовете по 
човекът и обществото. Друга посока изобщо не беше обсъждана. При избора на маршрут, който де-
цата да харесат, учителят се ръководеше от идеята, че трябва да се търсят общите допирни точ-
ки в миналото на двете страни – България и Испания и автономната област, в която живеят учени-
ците – Каталуния. Поради тези причини се наложи темата за замъците Баба Вида и Миравет. И две-
те крепости са напълно запазени и са превърнати в музеи, разположени са на голяма река, в минали ис-
торически епохи са имали важна роля в решаването съдбините на държавата, обвеяни са с легенди и 
предания, били са свидетели на величие и на жестоки крушения.

Целите на проекта „Европейски замъци: Баба Вида и Миравет“ са учениците да влязат в ролята 
на изследователи и откриватели на Новото; да осъзнаят приликите и отликите между историята 
на двете страни и култури; да се даде възможност на децата да обогатят и разширят знанията си 
по роден език; да осъзнаят себе си като част от българската общност.

Задачите, произтичащи от заложените цели могат да се обособят в три основни групи:
 y Общи задачи;
 y Екипни задачи;
 y Дейност на учителя.

Участието в училищен проект е много отговорна и сериозна задача. Първоначално проектът бе-
ше насочен към децата от 3. клас, но към тях се присъединиха и по-големите ученици.

Трудностите при разработването на проекта се открояват в няколко основни насоки:
 y Силно ограничено учебно време – занятията се провеждат веднъж седмично;
 y Натоварена учебна програма – изучава се целия (по човекът и обществото, история и геогра-

фия) или почти целия (по български език и литература) учебен материал, заложен в учебните 
програми за съответните класове;

 y Обучението няма задължителен характер – всеки ученик може да напусне училището когато 
пожелае.

 y Децата живеят в инородна среда и общуват ежедневно на испански и на каталунски език.
 y Липса на източници на български език за историята и архитектурата на крепостта Миравет.
 y Спецификата на българските училища в чужбина.
 y Общото икономическо състояние на българските семейства в Испания, върху които кризата 

се отразява нелеко. 
Резултатите от проекта „Европейски замъци: Баба Вида и Миравет“ са впечатляващи. 
 y Бяха създадени два типа крайни продукти: картонени постери от всеки екип и презентация 

„Баба Вида“ (Барселона) и клип „Миравет“ (Тарагона).
 y Учениците разшириха словесния си запас по български език.
 y Задълбочиха уменията си да ползват български език говоримо и писмено.
 y Откриха красотата и богатството на родния език.
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 y Засили се процесът на приобщаване към българската общност.
 y Усъвършенстваха уменията да търсят и намират информация и да ползват откритото зна-

ние за различни цели и в различни ситуации.
 y Получиха възможност да конструират и изобретяват.
 y Научиха много интересни и важни неща за българската и испанска история и география.
 y Достигнаха до една от най-важните житейски мъдрости – където и да живее човек, през коя-

то и епоха да съществува, той е преди всичко човек. 
В заключение мож ем да изразим задоволство от участието си в национален проект „Машината 

на времето“ и желанието да участваме и в бъдещи проекти според възможностите на българските 
училища в чужбина.

www.ilieva-dabova.blogspot.com
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МЕТОДЪТ ,,МОЗЪЧНА АТАКА“ ЧРЕЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ

THE METHOD „BRAINSTORMING“ THROUGH PRESENTATIONS
Rosica Dimitrova, Nedyalka Tabakova
68th Kindergarten, Stara Zagora

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com
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Abstract: Interactive methods are associated with acquiring knowledge, skills and ideas to communicate with 
the teacher the children in different situations based on personal  experiences. The use of interactive forms, methods 
and helps to overcome barriers to communication, stimulate thinking and generate exchanged ideas. Each 
participant in the educational process manifests its own contribution to the learning environment. One of the 
most popular methods for finding a solution through an uncritical presentation of different opinions is the brain 
attack. Тhis method can be applied through presentations at various educational fields.

Keywords: brainstorming, computer presentations, children

В учебния процес основно място заема проблемът за активизиране и стимулиране на познавател-
ните интереси на всяко дете. Развитието на децата се издига като водеща цел на обучението, а зна-
нията и уменията са едно от средствата за нейното постигане.

Интерактивните методи може да се разглеждат като начин за активна целенасочена дейност 
на педагога и учащите се при организиране на тяхното взаимодействие в педагогическия процес за 
създаване на оптимални условия за развитие. Свързани са с получаване на знания, умения и предста-
ви при общуване на децата с учителя в различни ситуации, основани на лични преживявания. Въз-
можност за реализиране на интерактивен образователен процес е голямото разнообразие от мето-
ди и средства, които превръщат детето от пасивен наблюдател и консуматор в активен партньор 
и творец на собственото си знание. Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотно-
шения и диалог между децата в групата. Използването на интерактивни форми, методи и средства 
спомага за преодоляване на бариерите в общуването, стимулира мисленето и обменянето на идеи. 
Учителят като партньор и медиатор в реализирането на интерактивна образователна методоло-
гия постига обучителните цели чрез моделиране и практикуване на умения, предизвиква действена 
активност у всяко дете.

Един от най-популярните методи за намиране на решение чрез безкритично представяне  на раз-
лични мнения е „мозъчната атака“. Той се използва за бързо провокиране на асоциации по дадена те-
ма, има за цел да се ,,разчупи“обичайното мислене по проблема, да се излезе от дефинициите, определе-
нията и правилата и да се разсъждава смело и самостоятелно. При използването му се приемат опре-
делени правила, които позволяват на децата да се чувстват свободни за творчество и да не се стра-
хуват  да изказват най-причудливите си идеи:

 y признаване и зачитане чрез внимание на всички идеи;
 y спестяване на критиките към останалите участници;
 y стимулиране и окуражаване за изказване на повече идеи;
 y приемане и на най-смайващите и фантастични идеи;
 y комбиниране на идеи.

Метода ,,мозъчна атака“ използвахме, за да научим детето да генерира идеи, да ги изказва смело пред 
групата, да фантазира по даден проблем, да не прекъсва останалите и да уважава чуждото мнение.

Като положителна страна на ,,мозъчната атака“е повишената активност от страна на деца-
та. Прави ги отговорни, самокритични, самоуверени, развива творческия им потенциал. При то-
зи метод осъществяваме обратна връзка при комуникацията и се премахва границата учител-дете.

Проблемите които могат да възникнат са, че децата имат различни познания. Те нямат доста-
тъчно жизнен опит, не умеят да комуникират и паметта при тях е различна.

Мозъчната атака преминава през три етапа:
 y Предварителен-поставяне на проблема, даване на нужната информация или нейното припом-

няне. В края на първия етап проблемът трябва да бъде точно формулуран и ясен за всички деца;
 y Генериране на идеи-основния етап, от който зависи успехът на мозъчната атака-количество-

то дадени идеи е важно, като не се налагат ограничения, защото от количеството зависи ка-
чеството при творческото решение на проблема, не се допускат конфликти и лидери, 

 y Групиране, подбор и оценка на идеите-позволява да се подберат най-ценните идеи като оконча-
телен резултат от мозъчната атака.

Прилагахме метода ,,мозъчна атака“чрез презентации в различни ситуации по образователните 
направления като интерактивен метод, защото в него участниците са равнопоставени, за кратко 
се раждат много решения и се правят нестандартни предложения. Идеята ни е да стимулираме дет-
ските възможности за самостоятелно създаване на отговори чрез целенасочено педагогическо въз-
действие. През първия етап подготвяхме необходимите материали-презентации с картинки, беседи. 
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Децата наблюдаваха, изказваха мнение, споделяха, оказваха непосредствена взаимопомощ при опити-
те. През втория етап проучихме нивото на възприемане и изпълнение, поддържахме интереса чрез 
взаимно разясняване, обсъждане, използване на предметни, слухови и други ориентири. Децата анали-
зираха преднамерени и непреднамерени ситуации. На третия етап създавахме условия за сътрудни-
чество, взаимопомощ, съпричастност, а децата оценяваха собственото си участие, защитаваха по-
зицията си, изказваха мнения.

Много е важно да грабнем вниманието на децата още в началото. Трябва да ги окуражим, да съ-
будим положителни емоции, любопитство, очакване на нова информация. За стимулиране детската 
активност използвахме въпросите „как“и „какво“, а използването на въпроса „защо“е по-ограничено, 
защото той насочва към търсене на причинно-следствени връзки.

Резултатите, които отчетохме бяха, че всяко дете участва активно и пълноценно в занимани-
ята, поощрявахме творческите решения, развивахме иновативното мислене на децата, учителите 
бяхме помощници, а не оценители, децата се учеха едно от друго. През цялото време се забавляваха, 
защото възприемаха участието си като игра.

Росица Димитрова, Недялка Табакова,
ЦДГ68 ,,Патиланско царство“, гр.Стара Загора

КОСМИЧЕСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

,,SPACE ADVENTURES“
Rosica Dimitrova, Nedyalka Tabakova
68th Kindergarten, Stara Zagora

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract: This report aims to familiarize the audience with the organization, methodology and results of theo-
retical and practical situations in the «Time Machine» with the theme,,Space Adventures“. Keywords: design space, 
children

Настоящият доклад има за цел да запознае аудиторията с организацията, методологията и ре-
зултатите от проведените теоретични и практически ситуации с 25 деца от ПГ-6г. при ЦДГ68 
„Патиланско царство“ гр. Стара Загора по проект „Машина на времето“.

Желанието ни да участваме беше продиктувано от големия интерес и любознателност на деца-
та към  проекта. Те самите подсказаха и темата, по която по-късно работихме. Чрез метода ,,мозъч-
на атака“ и въпроса „Ако имаме машина на времето, къде бихте искали да отидем?“ 80% дадоха от-
говор „В Космоса“. Децата започнаха да фантазират какво ще видят, къде ще минат, ще срещнат 
ли извънземни. Тези разсъждения ни провокираха да участваме с темата „Космически приключения“.

Целите, които си поставихме, бяха да развият фантазията, въображението, нестандартното 
мислене на децата и едновременно с това да получат  теоретични знания, конструктивни умения 
и  развиване на фината моторика на ръцете, придобиване на знания за космоса, развиване на детска-
та познавателна активност.

За успешното постигане на  целите набелязахме следните задачи:
 y Запознаване  със Слънчевата система
 y Запознаване с планетите от Слънчевата система
 y Запознаване с Луната
 y Знания за космонавтите и космическите кораби

Нашата работа по проекта премина през три етапа: организационен, оперативен и продуктивен.
На първия етап изработихме план за работа през месеците февруари, март,април и май, който 

включваше следните дейности:
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1. Провеждане на занятия с теоретични знания.
2. Изработване на рисунки.
3. Изработване на апликации.
4. Изработване макет на ракета от обемни материали с помощта на родителите.
5. Посещение на обсерваторията със съдействието на родителите.
6. Подреждане на изложба от творбите на децата.
7. Провеждане на викторина.
8. Секция,,Факти и данни»-енциклопедии,книги,статии,снимков материал.
На втория етап осъществихме следните дейности:

месец февруари
1. Ситуация на тема,, Слънчевата система“.
2. Изработване на ракета от разгъвка.
3. Изработване на табло за космоса.
4. Оформяне на кът с материали.

Месец март
1. Изработване на оригама-ракета.
2. Изработване на рисунки.

Месец април
1. Ситуация на тема „Тайните на Луната“.
2. Ситуация на тема „Космически приключения“.
3. Изработване на апликации.

Месец май
1. Ситуация на тема „Космонавти и космически кораби“.
2. Изработване макет на ракета от обемни материали с помощта на родителите.
3. Посещение на обсерваторията със съдействието на родителите.
4. Подреждане на изложба от творбите на децата.
5. Провеждане на викторина.

На третия етап от нашата работа, чрез продуктивните дейности рисуване, апликиране, изра-
ботване на оригами, разгъвки и макет на рaкета, децата показаха своите  знания за космоса и изграде-aкета, децата показаха своите  знания за космоса и изграде-кета, децата показаха своите  знания за космоса и изграде-
ни умения за работа с различни материали.

Финализирането на проекта осъществихме чрез подреждане на изложба.
Проектът създаде възможност децата да получат задълбочени знания за Космоса. Те вече разпоз-осмоса. Те вече разпоз-

нават планетите и различните космически обекти-космически кораби, метеорити, астероиди, звез-
ди. Разказите, които съставяха и рисунките, които рисуваха развиха тяхното въображение, фанта-
зия и творческо мислене. 

Казват, че въображението дава на човека криле. Тази метафора показва сполучливо, че за нас то е 
средство за пътуване в едно огромно пространство, където вече не ни води чувството за реалност.

„Фантазирането не е нещо, което е за хвърляне на котката, то е един свръхрафиниран шпионин, 
който може да бъде полезен....“ – мъдро ни съветва гениалният Джани Родари. А фантазията на де-
цата се разгръща и развива там, където играта е наложила свои собствени правила над действител-
ността. Позволете й да властва с цялата си приказна реалност, измислени герои и предмети в еже-
дневието на детето. Няма по-богат и красив свят за детето от този, който е сътворен от собст-
веното му въображение.
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Румяна Неминска 
137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София

СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ“

ONE HUNDRED FACES OF SOFIA – „4-D RESEARCH PROJECT
Rumyana Neminska
137 High School „Angel Kanchev“, Sofia

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies As-
soc. www.itlearning-bg.com

Abstract. The „One hundred faces of Sofia – „4-D research project“ was carried out by a team of primary 
teachers from 137 school „Angel Kanchev“, Sofia. They work together with students from first, second, third and 
fourth grade. Why 4 – D? selected format combines in himself: 1. Moral and value-Algorithm oriented research ar-
ea envisaged in the project: past – present – future is constructed on the fourth dimension in the values   and mor-
al norms of behavior. 2. Activeness algorithm project: In each class they perform basic, detailed objectives for the 
project. The project was constructed in horizontal and vertical plan. Landscape-level professional staff and coop-
eration; vertical level – interests and activities of students. Activities are planned and developed in a global design 
theme.

Keywords: capital, tolerance, symbols of time. 

ИДЕЯТА... „София – 100 лица: 4-D изследователски проект“ е екипен проект на учители от 137 
СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София и учениците им от първи, втори, трети и четвърти клас. Защо 4-D? 
Избраният формат съвместява в себе си:

МОРАЛНО-ЦЕННОСТЕН АЛГОРИТЪМ: Изледователското пространство, заложено в проекта: 
минало – сегашно – бъдеще е конструирано върху четвъртото измерение на ценностните ориентации 
и морални норми на поведение. Защото в основата на всяко знание стои нравствеността – С. Френе.

ПРОЕКТНО-ДЕЙНОСТЕН АЛГОРИТЪМ: Проектните дейности се развивават чрез формите на 
извъкласни дейности и проектобазираното обучение. Във всеки клас те изпълняват основните цели 
за проекта: 

 y усвояване граждански компетентности и практическите умения за прилагнето им; 
 y развиване на ценностни ориентации и личностното отношение към миналото,
 y сегашното и бъдещето – времеви стойности „а-логични“ за детската душевност в тяхната 

философска и материална измеримост;
 y развиване и прилагане подходящи форми на тристранния образователен модел: учители, уче-

ници, родители.
 y тясно партньорство с всички институции, ангажирани с проблемите на гражданското обра-

зование, особено институциите на паметта1, технологиите и медиите2.
Проектът е конструиран в хоризонтален и вертикален план. Хоризонтален на ниво професиона-

лен екип и сътрудничество; вертикален – участия и дейности на учениците от 1. до 4. клас, разра-
ботени и планирани в една глобална проектна тема „София 100 лица: 4-D изследователски проект“.

В хоризонтално-професионален план са заложени дейности между ръководителите на групите за: 
1) развитие методическата основа на знанието в проектобазираното обучение; 2) обогатяване и 
конкретизиране познанията за гражданско общество, гражданство, гражданственост; 3) развитие 
на ИКТ-умения за работа с интерактивни платформи; 4) предразполагне към познание за различия-
та, като подобие в нравствено-религиозен аспект. Превеждането на подрастващите през измере-
нията на времето е позиционирано през призмата на нравствените устои на човеколюбието. В то-
зи смисъл предварителната нагласа на ръководителите и тяхната подготовка е гаранция за успеш-
ното финализиране на кодираното в определение „4-D измеримо знание“. Важен елемент от констру-
ирането на проекта и неговата „възпитателна рентабилност“ е поредицата инициативи, подкре-

1 Национална медия и Майкрософт България в ролята му на ИКТ-медия инстумент.
2 Кодирано е тяхното 4-пространствено (4D) развитие
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пени и реализирани съвместно с родителите на учениците. Тук се визира не само работа с родител-
ския актив, а по-скоро иницииране на дейности към „по-затворените“, по отношение на училищни-
те дейности, родители и семейства. Именно това е един от аспектите на четвъртата цел на про-
екта: „тясно партньорство“. 

Вертикално-образователен план. Глобалната тема „София – 100 лица“: 4-D изследователски 
проект“ възрастово се адаптира към потребностите и възможностите на всеки отделен клас. 
Конкретизират се подтеми и дейностите към тях. 

Учениците от първи клас се включват в проекта на пропедевтично ниво: развиване на ценностни 
ориентации, отношения помежду им и с по-големите съученици, усвояване модели на поведение и 
разбиране на различията. Насочен към ценностната система, проектът в първи клас носи името: „СТО 
лица на Вяра, Надежда, Любов“. Свързан с посещения и наблюдения в трите храма на монотеистичните 
религии, намиращи се в центъра на град София – църква, синагога, джамия; посещения на изложба 
„„Толерантност: пътеводна светлина във вярата и живота“; създаване на ИКТ-продукти – картички 
в програма Paint като принос в медийния продукт; участие в интерактивен проектобазиран урок и 
в официално представяне на проекта в инициативата „Детски парламент“. 

Учениците от втори клас се включват в проекта с дейности под мотото „Сто лица –на 
съвременността“. Реализира се идеята учениците да изберат най-модерните образи, инициативи, 
събития и т.н., с които свързват образа на град София като европейска столица. Планират се посещения 
в медии, летище, Майкрософт, МОЛ..., институции на съвременността. Техните фотоси и впечатления 
ще бъдат в основата на интерактивния проектобазиран урок – принос в медийния продукт.

Учениците от трети клас реализират подтемата: „Сто лица от миналото с погледи към утре“. От 
историята към технологията. Планирани са тематични посещения в Историческия музей и беседи, 
свързани с конкретни проучвания на учениците. Изследователски проучвания за произхода на името 
на града, различни исторически забележителности, паметници и тяхната история. Проучване в 
интернет за интересни факти и снимки от стара София, изготвяне на макети са важен принос в 
медийния продукт.

Учениците от четвърти клас се включват в проекта с две функции: обобщително-възпитателна 
и „дигитално-репортерска“. Целта на проекта в четвърти клас е постигане на социално сближаване 
на принципа на толерантността, инициативността, предприемчивостта и творчеството. 
Насочен към активната гражданска позиция, проектът в четвърти клас носи името: „СТО лица на 
нашето технологично утре“. Свързан е с цялостно участие в проектната дейност. Учениците от 
четвърти клас имат ключова роля за заснемане на дейностите по проекта и тяхното медийно 
оформяне. Те имат и основната задача да водят и придружават първокласниците в техните първи 
стъпки по изследователския път. Планирано е съвместно посещение в трите храма – синагога, 
джамия, църква. Като „дигитални репортери“ те придружават и учениците от втори и трети 
клас в техните изследователски посещения и наблюдения. Събраният фото-материал, интервюта 
с ученици-участници в проекта и лични впечатления ще се оформи в четири дигитални филмчета. 
Те ще съставляват съвкупен продукт „СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект“ на 
учениците от 137 СОУ. Официалното представяне на продукта ще се реализира в инициативата 
„Детски парламент“, в рамките на юбилейния празник на училището. Учениците от четвърти клас 
ще презентират идеята за образование чрез технологии – своите умения за работа с различини, 
съвременни ИКТ-технологии, спомогнали за „репрезентирането“ на дейностите по проекта. 
Крайният продукт от дейностите по проекта е създаване на „медиа – образователен филм, в който:

 y Визуализират се 100-те лица на столицата, уловени, пресъздадени, възприети от учениците, 
отразяващи тяхната лична рефлексия и емоционално-творчески заряд. 

 y Представят се педагогически модели за насърчаване на сътрудничеството и взаимното разби-
рателство между учениците чрез обединяването им при изпълнение на общи задачи и посто-
янни лични контакти. 

 y Представяне на професионални идеи за съвместно методическо обучение, обща работа по про-
екти и междуличностното общуване като възможност за взаимно опознаване и общуване.

ЕКИПЪТ „Учители-ученици-родители“: За реализацията на този многопластов, мрежови про-
ект се оформи екип от начални учители – Мариана Ачева, Радост Христова, Мая Тисовска; съответ-
но класни ръководители на 4., 3. и 2. клас. Теоретическата обосновка и описание на дейностите се 
оформя от Румяна Неминска – начален учител, класен ръководител – 1. клас. Целевата група се със-
тои от ученици от начален етап. Идеята е да се създаде „обобщен образ“ на ученик в тази възрас- етап. Идеята е да се създаде „обобщен образ“ на ученик в тази възрас-етап. Идеята е да се създаде „обобщен образ“ на ученик в тази възрас-



543

МАШИНА НА ВРЕМЕТО

това група в неговата лонгитюдиналност; да се кодират и развиват модели на отношения и пове-
дения между ученици от различни класове. Четирите паралелки са избрани на случаен принцип, ко-
ето разширява възможността за развиване на различни ситуативни образователни и поведенчес-
ки модели. В паралелките има ученици от различен етнически произход, както и със специални обра-
зователни потребности. По този начин се организира „референтен модел“ на обществото и в не-
го учениците работят и творят заедно; разширяват се възможностите за различни гледни точ-
ки. Родителите се явяват един от отговорните фактори за реализация на проекта – за осъщест-
вяване на посещения, пътувания, публичност, участия в публични дебати и медиини изяви. И в то-
зи смисъл има подписано информирано съгласие на родителите за работа на учениците по проекти, 
заснемане на дейности с тях и тяхното публикуване за образователни цели. Органзиран върху фун-
дамента на екипното сътрудничество, проектът дава възможност да се реализира целта, свърза-
на с развиване на компетентности (ЕРР) – граждански, комуникативни, дигитални и практически 
умения за прилагнето им в конструирания изследователски контекст. Също така и развиване на 
умения за наблюдаване на многообразието от образи на столицата и създаване на съвкупен проектен 
образ в четири измерения – толерантност; минало, сегашно и бъдеще. Обобщената по този начин 
цел намира своята постижимост, чрез конструираните задачи. Те от своя страна са съотнесени, 
както към учителите в екипа, така и към учениците в тяхната лонгитюдиналност. 

Практическите задачи за учители очертават: 1) Развитие методическата основа на знанието 
в проектобазираното обучение; 2) Обогатяване и конкретизиране познанията за гражданско 
общество, гражданство, гражданственост; 3) Развитие на ИКТ-умения за работа с интерактивни 
платформи. Задачите за учениците са съобразени с възрастовите особености като основната идея 
при тях е усвояване модели на поведение и разбиране на различията; развиване на умения за комуни-свояване модели на поведение и разбиране на различията; развиване на умения за комуни-; развиване на умения за комуни-
кация помежду си и с другите; развиване и прилагане на дигитални умения. За първи клас те се конкре-
тизират чрез наблюдения в три храма, създаване на хартиен албум и електронни картички. За втори 
клас се конкретизират чрез посещаване и описване на най- модерните образи, инициативи, събития в 
град София. За трети клас конкретизацията на задачите е в посока- учениците посетят и опишат 
исторически места и образи в град София. Четвъртокласниците имат за задача да обобщават и съз-образи в град София. Четвъртокласниците имат за задача да обобщават и съз- в град София. Четвъртокласниците имат за задача да обобщават и съз-
дават дигитална информация с междинни крайни продукти – презентации. Очакваните крайни про-
дукти от дейността по проекта са 1 клас: Електронно детско албумче: „Рисувам толерантността“ 
; 2 клас: „Ученически презентации: „София – моето днес“; 3 клас: Макети : „София в нашето минало“ ; 
4 клас: Образователен филм „София – 100лица“.

РЕАЛИЗАЦИЯТА... Проектните дейности са планирани по месеци и възрастово обособени. В 
рамките на проектната дейност учениците от първи и четвърти клас реализират наблюдение в 
три храма в центъра на град София – синагога, джамия, църква. Учениците от втори и четвърти 
клас реализират посещения в театрални, административно-управленски сгради, сградата на Май-
крософт, Летище – София. Учениците от трети клас участват в наблюдение на „Стара София“ ка-
то посещават Национален Исторически Музей. След обобщителни срещи между класовете и създа-
дени междинни продукти – презентации, рисунки, макети – посещенията и наблюденията продължа-
ват. Учениците от първи и четвърти клас посещават изложба на италианския посланик в Археологи-
ческия музей „Толерантност: пътеводна светлина във вярата и живота“. В този аспект се организи-„Толерантност: пътеводна светлина във вярата и живота“. В този аспект се организи-. В този аспект се организи-
ра среща с посланика и всеки участник получава по един албум от италианския посланик. Учениците 
от втори клас посещават телевизионна медия – ББТ. Участват в интервю, свързано с електронни-
те игри и умения. За учениците се организират вътреучилищни срещи за обобщение и конструиране 
на материалите за публичното им представяне в „Учебно-практически форум: „София – столица“. 
За реализиране дигиталната част на проекта следва обучение на ученици от четвърти клас за създа-
ване на филми с програма Microsoft Photo Story 3; работни срещи между отделните групи и паралелки 
за споделяне на опит, идеи, снимков материал, разпределяне на екипите от четвърти клас за създава-
не на образователни филми, обучение на ученици от втори клас за създаване на презентации с програ-
ма Microsoft Power Point 2007. Следват участия в открити интерактивни уроци пред гости от дру-Microsoft Power Point 2007. Следват участия в открити интерактивни уроци пред гости от дру- Power Point 2007. Следват участия в открити интерактивни уроци пред гости от дру-Power Point 2007. Следват участия в открити интерактивни уроци пред гости от дру-. Следват участия в открити интерактивни уроци пред гости от дру-
ги страни – делегация от Рига; гостуване на представители на италианското посолство. В заклю-
чителния етап на проектната дейност се реализира учебно-практически форум: „София – 100лица“ 
под егидата на Училищния юбилей „55 години училище „Ангел Кънчев“ – дебати,викторини, предста-
вяне на междинни продукти, гостуване на представители на италианското посолство. Представи 
се методическо описание – за учители (под формат на настоящия доклад) и образователен учениче-
ски пакет: „София 100 лица“.
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IN THE WORLD OF STARS
Krasimira Spasova
Secondary school „Daskal Dimitri“, Kyustendil

The Project is part of the national project „Time’s Machine“, coordinated by Education and Technologies 
Assoc. www.itlearning-bg.com

Abstract: We present the project „In the world of the stars“ which is a part of the national project „Time 
machine“. The aim is to provoke the interest of the students for the scientific achievements of mankind. We want 
to achieve strict self discipline respect to the others and good care for their own health. Our aim is to broaden their 
scientific horizon by improving of their power of observation their analytical abilities and love to Nature. We want 
to encourage their research curiosity and create abilities how to work in a team and improve their orientation in 
space. We want to help their to form abilities for independent cognitions. In this way the child likes the profession 
astronomer and is ready to pass the training for an astronaut. Almost all Bulgarian astronomers have started their 
careers with the observation of meteors and in most of the cases without a telescope! These Bulgarian astronomers 
carry over in space and time the glory of our ancient science and culture. They trace the star paths of Bulgaria. It`s 
time to win again our decent place. 

Get ready – we start an adventure in Space. It`s an exciting and unforgettable adventure among planets, stars 
and galaxies deeper and deeper in the Universe. From the burning to ashes Sun to frozen in ice Pluto. From today 
to the depths of the Human history lot Astronomy. Come with us…  

Keywords: Stars, Universe, Space, Adventures, Knowledge, Discoverer, Astronomy, I create.

Избрахме това име, защото ....
Космосът омайва хората от хиляди години и е поле за изява, което очаква своите откриватели и 

стремежът за опознаването му е приоритет за всички развити страни на Земята, а България е шес-
тата сила в това необятно поле.

Много преди модерната астрономия да разкрие тайните на Космоса, древните цивилизации са се 
опитвали да разгадаят нощното небе.

Ала едва след изобретяването на телескопа, астрономите получават възможност да разгледат  
детайлно Луната, планетите и  още по далечни обекти. 

Красотата на небето, както и красотата на заобикалящия ни свят са привличали вниманието на 
хората още от най-дълбока древност. В хода на времето са се появявали нови факти и идеи за наблю-
даваните явления, които са променяли и допълвали тази цялостна „КАРТИНА“. 

Въпреки този напредък, има много неща във Вселената, които остават мистерия. Да се потопим в нея!
 y Цели на проекта:

 y Провокиране интереса на учениците към научните достижения на човечеството. Из-
граждане на самодисциплина, уважение към другия и грижа за собственото здраве. Разширяване  
научния им кръгозор чрез развитие на наблюдателност, аналитичност и любов към природата. 

 y Насърчаване изследователската любознателност, изграждане умения за работа в екип и 
подобряване ориентацията в пространството. Формиране  умения за самостоятелна позна-
вателна дейност. Така детето е готово да харесва професията астроном и да тренира като 
астронавт.

 y Полагане основата и събуждане любознателността към избраната тема, което ще фор-
мира нагласи за научно мислене и образование, удовлетвореност и личностно развитие. Прово-
киране на откривателски дух, креативност, аналитичност, наблюдателност, които разши-
ряват научния кръгозор, изграждат позитивно мислене, ефективно уплътняват свободното 
време на учениците, развиват творческите идеи на децата, сплотяват екипите, спомагат за 
приобщаване на още деца към проекта и развиват любов към природата.

Красимира Спасова
ОУ „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил

В СВЕТА НА ЗВЕЗДИТЕ
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 y Идеята е важна, защото информацията заложена в проекта е основата за всички остана-
ли познати науки. Най- голямото нещо, което се изучава е Вселената! Най- малкото нещо, ко-
ето се изучава е същото – атома с неговия протон и неутрон. Познаването на Космоса ни да-
ва отговорите за произхода ни в исторически план, защото няма по-древна история от та-
зи. Възможност едновременно да се върнем в миналото или да погледнем в обозримото бъдеще. 
Космосът е поле за изява, което очаква своите откриватели и стремежа за опознаването му 
е приоритет за всички развити страни на Земята. Ежедневно за това се финансират внуши-
телни проекти на организации, като НАСА, с цел опознаване на открития Космос. Ето за то-
ва смятаме, че образователната система и държавата ни изостават чувствително в тази на-
сока и проекта ни  се опитва в определена степен да компенсира макар и локално този проблем.

 y Дейности по проекта
Дейностите се разпределят в няколко основни етапа, които подпомогат успешното реализира-

не на проекта. 
В организационния етап учителят въвежда учениците в темата на проекта. Избират се екипи и 

се определят отговорниците им за изпълнението на поставените задачи. Отварят се пликовете на 
всеки екип с конкретните задачи и започва подготовка по тяхното успешно изпълнение.

В оперативния етап се подготвят нужните материали. 
Работа по конкретните задачи:
1.„Какво знаем за Земята?“
2. „Как се изследва Космоса?“
3. „Най – близката звезда до Земята“
4. „Зад блещукащите светлинки“
5. „Пътешествие в Космоса“
6. „Да попаднеш на друга планета“
7. „Сами ли сме във Вселената?“
8. „Звездни спектакли“
9. „Създаване на фотоистория за Слънчевите знаци и Китайския хороскоп“
10. „Млад откривател“ 
Всичко това провокира творческите идеи на децата в периода на подготовката на този етап от 

проекта и има силен морален и възпитателен ефект върху тях. Обогатява познанията им за Слънче-
вата система и има силно заразен ентусиазъм за включване и на други деца към тяхната идея.  

Продуктивен етап. Разработване, организация и провеждане на публичното представяне на ре-
зултата от работата по проекта, като се изтъкват уменията на децата в областта на изобрази-
телното и приложното изкуство, информационните технологии, показват се оригиналните  реше-
ния и творчески идеи по поставената тема.
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