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Abstract: The report discusses issues related to the processes of inclusion in early organized forms of edu-
ca  on both theore  cally and technologically. The highlights of it refer to: basic parameters of tolerance in so-
cio-pedagogical aspect and its projec  ons in the sphere of educa  on; adop  ng and prac  cing a tolerant a   -
tude towards the dis  nc  on of each person (child) as a signifi cant goal of early childhood educa  on; concre  z-
ing the understanding of the diff erence in childhood and the age specifi cs of the primary awareness of the dif-
ference from others; the importance of a structured and organized inclusive environment (posi  ve and devel-
oping) in ins  tu  ons that have to realize early childhood educa  on; norma  ve aspects of the inclusion of early 
childhood educa  on in the ins  tu  onal forms; research parameters of the issues of inclusion in early childhood 
educa  on - a   tudes of professionally involved people and assessment of the environment in the kindergartens.

Keywords: diversity, tolerance, inclusion, early childhood development, early childhood educa  on

Особена актуалност и значимост в социално-педагогически план има проблемът за възможности-
те на ранното детско образование относно изграждането на толерантно отношение към различието ка-
то иманентна характеристика на всеки човек (дете) и за възприемането и прилагането на приобщаващи 
практики в детските градини и ясли.

Компонентите на толерантността като социална норма на поведение са: социална възприемчивост 
на взаимодействащите си субекти и проява на интерес на всеки от тях към особеностите на другия; при-
знаване на равенството в позицията на партньорите в общуването и взаимодействието; отказ от домини-
ране и насилие над другия; готовност за приемане на другия такъв, какъвто е; доверие и умение за из-
слушване на другия; способност за съчувствие, съпреживяване, за помощ и подкрепа на всеки от парт-
ньорите във взаимодействието към другия.

Целта „да се практикува толерантност” за нуждите на мира, правосъдието, спазването на човешки-
те права и съдействието на социалния прогрес, е заявена в Устава на ООН. В един от основните докумен-
ти на ЮНЕСКО Декларацията за принципите на толерантността1 (1995 г.) се представя базовото разбира-
не за толерантност, определяно като зачитане, приемане и оценяване на многообразието от култури и 
на всички форми и начини за проява на човешката същност, като хармония в различието. Тя се реализи-
ра чрез знанията, откритостта и общуването. Толерантността не се свързва с проявите на снизходителност 
или даване на привилегии и отстъпка, а с активно отношение, провокирано от признаването на универ-
салните човешки права и фундаменталните свободи на другите. Тя произтича и е следствие от факта, че 
хората, различаващи се по естествен начин по своя външен вид, положение, реч, поведение и ценности, 
имат правото да живеят в съгласие и едновременно с това да запазват своята индивидуалност. То също 
така означава, че възгледите на един човек не могат да бъдат налагани на другите хора. Толерантността 
трябва да се осъществява от индивидите, групите и държавните и обществените институции.

 „Ученето да се живее заедно” е един от четирите „стълба” (да се научим да учим; да се научим да бъ-
дем; да се научим да правим; да се научим да живеем заедно), на които трябва да се основава образо-
ванието на 21 век. То включва „формиране на разбиране на другите хора, на тяхната история, традиции и 
духовни ценности... и помага на хората да развият нова чувствителност, базирана на разбирането за на-

РАЗЛИЧИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ В РАННОТО ДЕТСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ

DIFFERENCE, TOLERANCE AND INCLUSION 
IN EARLY CHILD EDUCATION

Любослава Димитрова Пенева, Радослав Иванов Пенев
СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Luboslava Dimitrova Peneva, Radoslav Ivanov Penev
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Primary and Pre-Shool Education 



4

Образование и технологии 8/2017

шата нарастваща взаимозависимост...”. При определянето на съдържанието на образованието трябва да 
се има предвид, че другите три „стълба” дават основата на „ученето да се живее заедно”2.

Разбирането за различието в общ план е, че то е вътрешно присъщо на човека и се основава на него-
вата генетична база, която е предпоставка за качествената специфика в траекторията на развитие. Детето 
още в ранна възраст формира неповторима индивидуалност и уникална личност със съответстващите им 
проекции върху неговите ориентации и стремежи към придобиване на знания, умения и опит.

Различните деца са: от различен етнос, от различна раса, от двуезична среда – билингви, от различ-
на религиозна общност, надарени деца, деца със специални образователни потребности – сензорни на-
рушения – нарушено зрение или увреден слух; физически увреждания; умствена изостаналост; езико-
ви-говорни нарушения; специфични обучителни трудности; емоционални или поведенчески нарушения; 
нарушения на общуването и комуникацията; хронични заболявания, които водят до СОП; множество ув-
реждания.

Осъзнаването на собственото различие от другите хора обикновено започва да се наблюдава през 
третата година, когато настъпва кризата на самостоятелността, или т.нар. „криза на третата година“, ко-
гато се появява „Аз-а“ в резултат от първичната самоидентификация или възприемането на себе си като 
отделен от другите човек. През този възрастов етап за детето вече са важни половата му принадлежност, 
неговата външност като характерни особености и пр. Заедно с това то има готовност постепенно да запо-
чне да разбира, че и другите хора и деца се различават от него. С помощта на речта като средство за ко-
муникация детето успява да обозначава някои различия: „Марти има очила, а аз нямам.», „Аз съм голя-
ма и мога да си измия ръцете сама, а Мими не може, защото е бебе.» и пр. Чрез допускане и стимулира-
не на такъв тип изказване за обозначаване на различни характеристики при сравняване с другия, се съ-
действа за постигане на успешно и адекватно самоопределяне на детето, а в последствие и за изгражда-
не на реална оценка на поведението на хората и самооценка на собственото поведение.

Съществуват неоспорими научни доказателства, че индивидуалните различия по отношение на раз-
витието и ученето се определят от познавателните интереси, възможности и способности, повлияни от 
наследствените предпоставки, от миналия опит и средата на живот и възпитание, в частност от взаимо-
действието с другите; от физиологичните особености; от склонностите, навиците и мотивацията. Показа-
телни индикации в това отношение са времето, последователността и степента на успешност при овла-
дяването на отделните умения, които често варират в широки граници (например речевото развитие).

Многообразието на културни, етнически, религиозни, езикови, родови схеми, модели и ценности, 
както и тяхното влияние върху развитието и ученето на детето от ранна и предучилищна възраст пред-
поставя приемането, разбирането и оценяването на тяхната уникалност и вариативността на социалните, 
в частност, на възпитателните взаимодействия.

Съществено внимание в съвременната социално-педагогическа среда се отделя на децата със специ-
ални образователни потребности, чиято ранна проява се изразява основно в нарушения или затруднения 
в развитието на моториката (обща и фина), на когнитивното развитие (възприемане, задържане на вни-
манието, ориентиране в пространството и времето, говора и запаметяването), на емоционално-волевото 
и социалното развитие (спазване на режим, разбиране и спазване на правила, контрол над поведение-
то), при регулиране на активността и вниманието (хиперактивност в поведението).

Децата с различни видове и степен на увреждания и с проблеми в развитието, както и тези, които са 
изложени на риск в това отношение, изискват ранно оценяване на индивидуалните възможности, специ-
ално внимание, адекватни възпитателни и образователни стратегии, както и ефективна подкрепа и под-
ходящи терапевтични практики при установена необходимост.

Необходимо е да се подчертае, че нетипичните или различаващи се от възприетите норми на разви-
тие прояви или поведение, не означават непременно, че са неуспешни за детето. Те предполагат устано-
вяване, разбиране и подкрепа, осигуряване на условия, пораждащи чувство на сигурност, комфорт и уве-
реност, стимулиращи активност.

Акцентирането върху потребностите на детското развитие, върху съхраняване и стимулиране на ин-
дивидуалността и нейната удовлетворяваща изява, налага позицията на възрастния по отношение на де-
тето във възпитателното взаимодействие да бъде ориентирана към установяване, обогатяване и реали-
зиране на неговия личностен потенциал.

Благополучието на малкото дете в голяма степен зависи от грижите и позитивната среда, която въз-
растните му осигуряват. Прилагането на възпитателни и образователни модели, адекватни на установе-
ните характеристики на възрастовия период, за които те са предназначени, както и на индивидуалните 
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особености, представляват значим компонент от нея, подкрепящ и стимулиращ развитието. Разбиране-
то, че детето е в центъра на социално-педагогическата система и че тя е призвана да гарантира достъпа 
до качествени грижи, възпитание и образование още от най-ранна възраст, е общовалиден ориентир при 
тяхното конструиране и реализиране.

Доброто равнище на психолого-педагогическа подготовка и личностна мотивация на родителите и про-
фесионалистите, както и прилагането на научнообосновани, актуални стандарти и стратегии за възпитание 
и ранно образование, на подходящи играчки и материали, помагала за деца, биха могли да осигурят успеш-
но реализиране на значими възпитателни и образователни цели в малките възрастови периоди.

Успешното реализиране на приобщаването в ранното детско образование предполага: ново разби-
ране, позитивна нагласа и приемане на многообразието; адекватна промяна в институционалните поли-
тики; разработване и прилагане на ефективни практики в институциите за ранно детско образование. Ос-
новни акценти и предизвикателства в този план са структурирането и адаптирането на средата съобраз-
но различните потребности на децата и преодоляването на съществуващите бариери (ограничена или не-
достъпна физическа среда; негативни или стигматизиращи нагласи в социалната и образователната сре-
да; дефицит на специфични подходи, педагогически цели, съдържание и технологии, адекватни на инди-
видуалните особености и различия на всяко дете; недостатъчно съдействие и подкрепа от социалните и 
здравните институции) пред ефективното включване в процесите на образование и социализация в дет-
ските заведения.

Най-същественото в идеята за приобщаването в образованието, включително и в неговите ранни 
форми е това, че всички деца са обучаеми, но понякога поради индивидуалните им различия се появя-
ват „бариери пред играта, научаването и участието”. Те могат да бъдат преодолявани чрез промени в сре-
дата, включително и образователната, която е необходимо да съдържа достатъчно стимули за развитие-
то на детето във всички основни области – физическо, двигателно, социално, емоционално, когнитивно 
и езиково.

Споделените теоретични параметри на проблема за различието, толерантността и приобщаването в 
ранното детско образование имат своята проекция в новите нормативни документи – Закона за предучи-
лищното и училищното образование3 и Наредбата за приобщаващото образование4.

В Закона за предучилищното и училищното образование се посочва, че реализирането на образова-
нието като национален приоритет е необходимо да съответства на принципа за равен достъп до качест-
вено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, както и че приобщаващото образова-
ние е неизменна част от правото на образование.

Това трябва да се гарантира от институциите в системата на предучилищното и училищното образо-
вание, които са ангажирани да осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата съвместно с дър-
жавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. Особено важен акцент е оси-
гуряването на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 
уменията на децата. 

Подкрепата за индивидуалното личностно развитие се осъществява в съответствие с образователни-
те потребности на всяко дете и с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на учене-
то и приобщаването и на необходимостта от подходяща подкрепа.

В този смисъл, особено важно е осъществяване на ранно оценяване на потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата, което да се извършва в началото на процеса на ранно образование. В нор-
мативните документи е регламентирано то да се реализира от педагогическите специалисти в детската 
градина и включва ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения. При 
постъпване за първи път в детска градина за децата от 3 години до 3 години и 6 месеца индивидуално и 
със съгласието на родителя/грижещия се прилага скрининг тест, като в зависимост от резултатите се оп-
ределя потребността от предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие [1].

Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина гарантира включване на детето в подхо-
дящи разнообразни дейности в зависимост от неговите индивидуални потребности, както и участие и из-
ява на всички деца в групата за целите на превенцията на обучителните затруднения.

Важно е приобщаването, да започне в ранните години от развитието на всички деца, включително и 
на тези със специфични нужди, като особено място в този процес имат съществуващите форми на ранно 
образование. Те притежават голям потенциал за структуриране на подкрепяща среда, ориентирана към 
индивидуалните потребности на детето, с акцент създаването на възможност за общуване с връстници и 
други деца. Взаимодействието със себеподобни стимулира по естествен път различни активности, което 
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се отразява особено позитивно на децата, при които индивидуалните различия са причина за известен 
дефицит на социални контакти и комуникация. Едновременно с това е възможно да се реализират и це-
ли, свързани с възпитаването на толерантно отношение и поведение по отношение на индивидуалните 
различия при децата/хората и тяхното приемане.

Организираните форми за ранно образование могат да предоставят подходящи условия за овладява-
не и усъвършенстване на основни социални, познавателни, двигателни и езикови умения, съдействат за 
развитие на индивидуалните способности на детето. Освен това, регламентирането на обществени фор-
ми за ранно образование има важна роля за преодоляване на неравенствата и предоставяне на равни 
възможности на всички деца. 

Проблемът за приобщаването в ранното детско образование е предмет и на редица актуални изслед-
вания. В процес на проучване са нагласите на учителите и другите педагогически специалисти от детски-
те градини относно приобщаващото образование, както и осъществяване на оценка на средата в детски-
те градини в този контекст. Текущо национално проучване се осъществява от екип експерти с подкрепа-
та на УНИЦЕФ България.

Първичните резултати от него дават основание да се определят някои позитиви, но и предизвикател-
ства, свързани с по-ефективното осъществяване на приобщаването в ранното детско образование.

Един от основните му компоненти е изследване на нагласите на учителите от детските градини към 
различни аспекти на приобщаващото образование и на взаимовръзката им с множество фактори. Полу-
чените данни подчертават значимостта на професионалния стаж и опит, както и на квалификацията на 
педагогическите специалисти за адекватното ориентиране в проблематиката и ефективното прилагане 
на подходящи педагогически технологии. Анализът позволява да се постави акцент върху проблеми във 
връзка със съществуващи дефицити в теоретичната и практическата им подготовка и квалификация, как-
то и върху недостатъчната конкретна и функционална помощ и подкрепа от други компетентни специа-
листи, от хората в екипа на детската градина, от родителите.

При наблюденията във връзка с оценяването на средата в детските градини се установява определен 
дефицит по посока на: приемането на разнообразието – липсват материали, свързани с расово културно-
то разнообразие, подобна тематика рядко присъства в педагогическите и ежедневните ситуации, а пер-
соналът рядко инициира разговори за приликите и разликите между хората; прилагането на индивидуа-
лен подход към отделни деца, особено в рамките на свободните дейности и в регламентираните педаго-
гически ситуации. Важно е да се подчертае и регистрирането на недостъпност на пространството за деца 
и възрастни с увреждания, липса на достатъчно достъпни мебели, осигуряващи значителна мекота и на 
такива, предназначени за различна специфична дейност, както и на място за уединение и необходимото 
оборудване за него. Тук може да се отбележи и дефицитът на достъпни и разнообразни материали и сти-
мули за творчески занимания на децата, особено важни за приобщаването: книги с художествени тексто-
ве и картинки; изобразителни и конструктивни материали; детски музикални инструменти и други мате-
риали за музикални дейности.

Идентифицирането актуалните нагласи на педагогическите специалисти и състояние на средата в дет-
ските заведения и преодоляването на установените проблеми е предпоставка за повишаване на качест-
вото на грижата и образованието в групите на детската градина и за ефективния процес на приобщаване.
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Abstract: The research addresses the ideas of the Austrian psychotherapist Viktor Frankl (1905-1997) and 
the logotherapy (from logos ‘meaning’) school he established. Logotherapy is an existen  al school in psycho-
therapy, which opposes Z. Freud’s phsychoanalysis. In the context of the problem under discussion, the semi-
nal concept is the ‘will for meaning’ at school and the necessity for students to overcome the ‘existen  al void’ 
of postmodern  mes related to the loss of values. The empirical study is an a  empt to answer the ques  on why 
and when the meaning of educa  on in Bulgarian schools comes to be denuded of its true content. Frankl’s ideas 
related to the meaning a future life realiza  on of children and adolescent can be regarded as a humanis  c ped-
agogical cause. In its expanded form it is a future logopedagogy. The didac  c orienta  on of the paper also com-
prises students’ existen  al experiences in search of answers for the meaning of learning. 

Keywords: logotherapy, logopedagogy, learning, will for meaning, existen  al void, paradoxical inten  on

Логопедагогиката е нов дял в падагогическото познание, свързан с идеите на австрийския психотера-
певт Виктор Франкъл. Той е авторът на логотерапията, като звено в екзистенциалната психоанализа, ори-
ентирана приоритетно към страдащия човек и възможността да му се помогне чрез преосмисляне сми-
съла на човешко съществуване. Идеята по някакъв начин се доближава до източното мислене, но съще-
временно го надгражда, превръщайки въпросът за страданието в повод за размисъл и драматичен оп-
тимизъм. Такъв прочит на логотерапията позволява да проектираме нейните идеи в педагогиката, къде-
то ежедневно се срещаме с екзистенциални проблеми и казуси. Питането в случая е дали ученето може 
да се разглежда не само като дидактическа категория, което го технологизира, но и като екзистенциален 
проблем в живота на детето в училище (?).

Кой е Виктор Франкъл?
Виктор Франкъл (1905-1997) е австрийски психотерапевт и основател на eкзистенциална психотера-

певтична школа във Виена през средата на 20 век. Тя се приема за трета такава, заедно с психоаналитич-
ните школи на З. Фройд и и Ал. Адлер. Новото при Франкъл е необичайната му човешка съдба, довела 
до нови идеи за психотерапия. Евреин по рождение, и живеещ във Виена по време на Втората световна 
война, той губи цялото си семейство, с изключение на сестра си в концентрационните лагери на смъртта 
във фашистка Германия. В книгата си „Преживяване в концентрационен лагер“ от 1945 година той описва 
драмата на един човек, доведен до крайни човешки форми на съществуване, който не просто трябва за 
оцелее, но да намери смисъл в собственото си страдание. Тази идея се превръща в негово научно кредо, 
което защитава цял живот. Смисълът в живота и неговото осмисляне е основна концепция в „логотерапи-
ята“, като тип психотерапия и научна идея. В края на 20 век, много от постановките в логотерапията под-
лежат на актуализиране и преосмисляне. Причината за интереса е изключителния хуманистичен заряд, 
който тя носи, не само за пациенти, но за човешката съдба изобщо. „Волята за смисъл“ може успешно да 
се използва в педагогиката във всички нейни аспекти, защото придава екзистенциален дух на самата пе-
дагогика като наука. В случая нашето внимание е насочено към ученето като дидактически феномен. Тех-
нологизирането на ученето, постепенно го лишава от витална сила и ценност, която то безспорно прите-
жава, изначално, бивайки типично човешки феномен. Изследването се опитва да потърси екзистенциал-
ните протооснования на ученето, за да облекчи ученика, който е неговия основен потребител. 

ЛОГОПЕДАГОГИКА И СМИСЪЛЪТ ОТ УЧЕНЕТО

LOGOPEDAGOGY AND THE MEANING OF EDUCATION
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ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Veska Kirilova Gyuviyska, Nikolay Sashkov Tsankov, Faculty of Pedagogy
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad
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Какво е логотерапия? 
Логотерапията получава името си от старогръцкото понятие логос – смисъл. Виктор Франкъл я опре-

деля като центрирана психотерапия и интроспективен метод, насочен към бъдещето на пациента за раз-
лика от психоанализата, която е ретроспективна и насочена към миналото. Франкъл не отрича нейната 
връзка с психоанализата, но извежда на преден план различията. Логотерапията залага на смисъла в жи-
вота, а не на „принципа на удоволствието“, който е водещ при психоанализата. Това позволява внимание-
то на психотерапевта да се измести от доминиране на сексуални нагони и инстинкти и зоните на напре-
жение, които създават към екзистенциални проблеми на човешкото преживяване. Последните са свърза-
ни с фрустрацията на „волята за смисъл“, която не е патологична и предполага по-скоро неврози на съзна-
нието, които той нарича „ноогенни“. „Ноодинамиката“ е свързана с душевното здраве и релацията между 
това, което човек е, и това, което трябва да стане. Добре подбраната цел и свободно избраната задача са 
движеща сила на екзистенциални преживявания при човека, насочени към бъдещето. Друго определящо 
понятие при логотерапията е „екзистенциалния вакум“. То е в основата на явления като депресия, агресия 
и пристрастявания. Негова движеща сила е човешкото отчаяние и отегчението, които доминират през 21 
век. Централно понятие на логотерапията е „смисълът на живота“, който винаги се променя, но никога не 
престава да съществува. Пътищата за откриване на този смисъл могат да бъдат: (1) чрез творческа работа 
или извършване на дело, (2) чрез преживяване на нещо или среща с някого, (3) чрез отношението, което 
възприемаме към неизбежното страдание [1]. Такъв подход обвързва „смисълът от живота“ със „смисъ-
ла на любовта“ и „смисъла на страданието“. Ако е лесно да приемаме кредото на любовта, то е значител-
но по-трудно да осмислим страданието като капитал в човешкия живот, както това прави Франкъл. Дори 
в страданието, човек трябва да открие светлина в тунела, която може да носи име на дете, талант, който 
да бъде опазен, малки спомени, които ни карат да се усмихваме. „Логосът е по-дълбок от логиката“ [1], 
затова преходността на човешкия живот не бива да бъде повод за песимизъм, а за действие. Действена е 
и самата логотерапия като концепция и техника. Безспорно един от най-оригиналните моменти в логоте-
рапията е техниката, която предлага. “Парадоксалното намерение“, с което човек си служи несъзнателно 
в моменти на изпитание е превърнато от Франкъл в основен метод на логотерапия:

„Двойният факт, че страхът довежда до онова от което се страхуваме и хиперинтенцията (крайно на-
мерение б. моя) прави невъзможно, онова, което желаем [1]. Независимо, че методът е прилаган при па-
циенти, в основата е заложена идеята, че на тревожното очакнане трябва да противопоставяме „пара-
доксалното намерение“. На хиперинтенцията и хиперрефлексията да се противопостави дерефлексия, 
които са невъзможни извън откриването на призвание и мисия в живота на човека.

Какво е логопедагогика?
Логопедагогиката е дял на педагогическото познание, построено върху идеите на Франкъл за логоте-

рапия. Това позволява да се разшири психоаналитичната педагогика, включвайки екзистенциални про-
блеми. Делото на Франкъл е удивително хуманистично и оптимистично и дава основание за научно на-
правление в самата педагогика, отклоняваща се от психоаналитичната версия, свързано предимно с пси-
хогенни състояния. Възможността да облекчим мисленето на ученика, но отношение на фрустриращи 
моменти в самото учене ни се струва добра база за логопедагогика. В българското училище са хиляди 
учениците, които изпитват не просто затруднения от ученето, но и гняв от невъзможността да се справят, 
перманентен страх от провал или бунт, свързан с бягство от задължението наречено „учене“. Поставихме 
си за задача да разберем от къде идва тази ежедневна съпротива срещу ученето при различни възрасто-
ви групи ученици, описани в емпиричното изследване. На пръв поглед причината изглежда отстранима, 
свързана с фактори като:

  твърде високи или твърде занижени изисквания към ученика по посока на ученето като задължение;
  обвързването на ученето като дидактическо явление не само с информацията и репродукцията, но 
с проверката и оценката, които са субективни величини;

  навлизането в ученето на нови информационни посредници, които го технологизират, но занижа-
ват ценностните му параметри;

  липса на изградени техники за учене и особено работа с книга и учебник в училище;
  липса на познания на самия ученик по отношение собствени стилове на учене и възможността те 
да се оптимизират;

  липса на стратегии от страна на учителите по отношение на рационални режими на учене на уче-
ниците в училище;

  липса на мисловни стратегии и рефлексии при учениците като самоконтролиращи механизми при 
ученето;
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  невъзможността за прилагане на различни видове учене в училище и тяхното стериотипизиране;
  насоченост на ученето към краен резултат и срокове, за сметка на процеса на учене;
  втвърдяване на граници между теоретично учене и практическо такова; 
  липса на експериментално и изследователско учене в българското училище;
  обремененост на ученето от паметта, за сметка на мисленето и въображението;
  разширяване системата от постановки за ученето, които съществуват само на книга и не се прила-
гат на дело;

  не отчитане на възрастови и индивидуални възможности на ученика при изграждане стратегии за учене;
  липса на индивидуални цели за учене за сметка на групови и училищни такива;
  липса на перспектива за учене при социално слаби и малцинствени деца;
  липса на връзка между цел и средства за учене, където те разменят местата си.
Средството се превръща в самоцел непроучени мотиви, стимули, интереси за учене липса на емоции, 

чувства, преживявания в процеса на учене липса на възпитателни технологии съпътстващи ученето ели-
минирането на ученето като ценностно явление непознаване бариерите за учене.

Едва ли бихме могли да изброим всички фактори и бариери за учене, но бихме могли да потърсим 
екзистенциалните основания за учене. Избирането на такъв подход към ученето ще позволи да откроим 
скрити резерви и непроявени същности в самото учене като феномен.

Защо ученето е екзистенциален проблем?
Разглеждането на ученето като екзистенциален проблем ни сродява с идеята за логопедагогика на 

Франкъл, независимо, че неговата идея се движи в рамките на екзистенциалната психоанализа, интере-
сува се предимно от начините на въздействие върху събеседника в качеството на пациент. В контекста на 
логопедагогиката се запазват приоритетно екзистенциалните проблеми, които търсят съответно педаго-
гическо решение с психоаналитични техники. За целта ще използваме основни понятия на екзистенциа-
лизма , от времето на неговото създаване от Жан Пол Сартър. Надяваме се, те да ни помогнат да прена-
сочим вниманието си към проблеми за избора, свободата и ангажимента в ученето на учениците. Едва 
след това можем да правим психоаналитични проекции в контекста на школата на Франкъл, която е из-
ключително хуманна.

Ученето като ангажимент: „Човекът е в организирана ситуация, където е ангажиран в и чрез избора 
[2]. Връзката на ангажимента с избора в ученето позволява да придадем съдбовност на ученето в живо-
та на детето. Въпросът е, че този избор се подчинява на различени мотиви и работата върху мотивите ще 
бъде психолого-педагогическата страна за стимулиране на избора в полза на ученето. Мотивите са част 
от мотивационна стълбица, където всяко стъпало съответства на етап от изграждането и утвърждаване-
то на Аза. Ролята на учителя в ученето е да създава необходимите стимули и предпоставки, които да мо-
тивират ученика. Ако ние контролираме външните обстоятелства, но нехаем за вътрешните механизми, 
които могат да влизат в противоречие с външните въздействия, шансът да успеем е минимален. Коор-
динацията между външни и вътрешни мотиви за действие би позволило, ангажиментът към ученето при 
учениците да промени своите акценти, доколкото в духа на Сартър, можем да кажем, че онова, което не 
е позволено, е да не се избира.

Ученето като свобода: „Ние се стремим към свободата заради самата свобода. Стремейки се към сво-
бодата в подобни случаи, ние откриваме, че тя изцяло зависи от свободата на другите“ [2]. Известно е 
твърдението на Сартър, че свободата не е и не може да бъде произвол. Българското училище в контекста 
на ученето на ученика са обзети от истински нихилизъм, където няма ясни правила за поведение в учеб-
ния процес. Работата по клишета или крайният субективизъм във взаимодействието на учителя с ученика 
води на практика до произволни параметри в ученето, което допълнително се замаскира в оценяването 
и парадността на външното оценяване. Последното разчита единствено и само на резултат, зад който се 
прикрива неграмотност и липса на мислене при учениците. В екзистенциалните основания на ученето в 
училище няма нито действеност, нито оптимизъм. Най-тежкото поражение в ученето е не просто разрива 
на връзката с Другите, доколкото всеки се спасява сам, но разрива на връзката със себе си. Това превръ-
ща всяко усилие, включително и ученето в досадно задължение, без да стига до идеята за отговорността 
и възможността чрез ученето да избереш самия себе си.

Ученето като жизнен проект: „Има универсалност на всеки проект в този смисъл, че всеки проект е 
разбираем за всеки човек“ [2]. Липсата на разбираемост за жизнените проекти на учениците, какъвто 
е и самия процес на учене, обезценява знанието. На практика ученето е за резултат, за оценка, за прес-
тиж и всякакви форми на фасада. В ученето започва да липсва универсалността на индивидуалния про-
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ект, където разбирането за себе си задължително предполага връзка с Другите. Нещо повече нарушено е 
основното изискване на екзистенцията, за автентичността на човешкото съществуване и действената чо-
вешка природа. На практика чрез ученето ученикът имитира действие и действеност, и напълно се лиша-
ва от чувствата си. Ученето в училище го обезценява като жизнен проект, поставяйки ученика в безизхо-
дица и липса на избор.

Емпирично проучване на ученето като екзистенциален проблем в училище
Емпиричното изследване е реализиране чрез метода на анкетиране, като контингент на изследване 

са 178 ученици обучавани в първия гимназиален етап на средната образователна степен.
Обект на изследването е място и роля на логопедагогиката на Виктор Франкъл в българското учили-

ще, а предмет на изследванетое смисълът на ученето в училище като логопедагогически проблем 
Целта на изследването е: Да се изследват логопедагогическите проекции на ученето в училище като 

екзистенциален проблем.
Задачи на изследването:

  Да се концептуализира проблемът за логотерапията на Вистор Франкъл и нейната производна 
идея – логопедагогика.

  Да се очертаят екзистенциалните параметри на ученето в училище.
  Да се направи емпирично проучване в средното училище по проблемите за ученето като начин на 
отношение и преживяване от учениците.

Анализът на резултатите от изследването и на базата на мнението на респондентите са основание за 
последващите изводи. На питането за мястото и ролята на ученето в живота на учениците по-голямата 
част от тях са отговорили, че то е задължение, досада и принуда. Малката разлика в процентите говори, 
че учениците приемат и отъждествяват задължението с досадата или принудата, без да могат да стигнат 
до идеята за отговорността. Тревожен е фактът, че около 90 % от учениците не учат, а 70% отделят едва по-
ловин час за подготовка. Неглижираното отношение към самостоятелната работа е причина за спада не 
само на успеваемостта на съвременния ученик, но и за намаляване качеството на ученето като процес. 
Тревожен е и факта, че 56% от анкетираните ученици нямат време за учене в области, свързани с техните 
интереси. Значим е броят на респондентите – 92%, които намират, че резултата от ученето зависи прио-
ритетно от учебния предмет, а 82 % посочват, че резултата е свързан с личността на учителя. Над 60 % от 
учениците приемат, че намаляването на самостоятелната работа няма да подобри качеството на ученето. 
Този отговор насочва, че учениците са наясно с изискванията и условията за едно добро обучение. Над 
80% от респондентите намират, че ученето приоритетно е свързано с оценката и около 60% отговорят, че 
това зависи и от знанието, което получават. Над 70% от анкетираните не свързват резултата от ученето с 
вложеното усилие, което говори за случайност на оценката. Над 70 % от изследваните лица приемат, че 
има връзка между постижението и ученето по задължение. Под задължение, обаче, ученикът не разбира 
поемане на отговорност към себе си и другите. Значим е делът в проценти – над 60% за онези ученици, 
които свързват ученето с интереса. По-малко от 50% от анкетираните, отговарят, че Интернет може да бъ-
де стимул за учене. Навярно едно по-подробно изследване ще разграничи ролята на социалните мрежи в 
живота на учениците. Най-голямата бариера пред ученето е липсата на интерес, посочват анкетираните, 
което е тревожно като тенденция. Интересът или липсата на такъв са основи стимули или бариера в уче-
нето на учениците. Над 60% от респондентите, намират резултата от ученето за решаващ фактор, но 40% 
свързват постижението от ученето със своевременна подкрепа. Ученето се оказва „възпитаващо“ явле-
ние, което за съжаление се подценява от учителите. Дългосрочна цел – над 70 % и възможност да конку-
рентоспособност – над 40% от анкетираните, залагат на идеята за „ученето през целия живот“ като кауза.

Отговорите на изследваните лица потвърждава идеята за екзистенциалния характер на ученето. Зад 
него се крият емоции, чувства, афекти на учениците, както и скрит социален и емоционален фон. Позна-
ването на тази скрита картина от същността на ученето ще позволи да обогатим като специалисти и не-
говите дидактически параметри. Екзистенциалните основания на ученето са косвено свързани с възпи-
таващата същност на ученето. В този смисъл екзистенцията е пътят, чрез който отново можем да откри-
ем прозорливостта на Хербарт и се върнем към идеята за „възпитаващо обучение“, доколкото „не разби-
рам възпитанието без обучение, така както и не признавам никакво обучение, което не възпитава“ [3].
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Abstract: In connec  on with the implementa  on of the fi rst stage of the project „Digital Competencies and 
Media Educa  on at Pre-school and Primary School Age“ and in par  cular the work package led by the author 
“Connec  on between reading and digital literacy” as well as with the prepara  on of materials for COST Ac  on 
IS1410 „The digital literacy and mul  modal prac  ces of young children” (DigiLitEY), it was analyzed literature 
in Bulgarian language on issues related to digital literacy of young children. The report also describes Bulgari-
an laws, strategies and programs connected with educa  on, ICTs and digital literacy of young children. There is 
shown informa  on about projects undertaken in the country rela  ng to the digital literacy and mul  modal prac-
 ces of young children.

Keywords: digital literacy, publica  ons, young children, advices, parents. 

Съвременните деца растат в силно технологизирана среда, но това все още не ги прави дигитално 
компетентни. Все повече се снижава възрастта, на която децата започват активно да се занимават с диги-
тални технологии. Според Фондация „Дигиталните деца“, децата днес са дигитални, защото не познават 
света преди технологиите1, но има и по-сериозно обяснение за различията в D-генерацията \digital\ и ди-
гиталните имигранти2 [1]. Съвременните ученици говорят на дигиталния език на компютрите, видео иг-
рите и интернет като на матерен, защото мисловните модели са коренно променени и различният опит 
е формирал нови и различни мозъчни структури3. Две-тригодишни деца интуитивно се справят с пускане 
на музика на смартфони или включване на любима игра на таблет. Затова на фона на постоянно развива-
щите се дигитални технологии е необходимо отговорно отношение и поведение на възрастните за въз-
питанието на идното поколение. Все по-неотложно е дефинирането на степента, обхвата и възможност-
ите за използване на новите мултимедийни устройства в ранна детска възраст и развиването на дигитал-
ната грамотност в семейството, в общността и в училище. Необходимо е да се проучат новите тенденции, 
за да се предостави адекватна основа на педагозите за работата им с „дигиталните“ деца. Родители, пе-
дагози, учени трябва да обединят усилията си в полза на разкриване потенциала на дигиталните техно-
логии за образованието на децата.

Проектът „Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна въз-
раст“ с ръководител доц. д-р Румяна Папанчева има такава задача. В настоящата статия целта е да се 
представи контекста, в който е иницииран проектът. 

Във връзка с изпълнението на първи етап от проекта „Дигитални компетенции и медиаобразование 
в предучилищна и начална училищна възраст“ и по-конкретно на ръководения от автора работен пакет 
„Връзката между четенето и дигиталната грамотност“, както и с подготовката на материали за COST Акци-
ята „Дигиталната грамотност и мултимодални практики за малки деца“ (The digital literacy and multimodal 
practices of young children (DigiLitEY; IS1410), бе анализирана литература по въпросите, свързани с диги-
талната грамотност при малки деца. Проучени са официалните български документи, свързани с обра-
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зованието на тази възрастова група – закони, програми и др. Представени са по-подробно някои основ-
ни публикации и статии, отнасящи се до дигиталната грамотност при деца от предучилищна и училищ-
на възраст. 

Официални държавни документи, свързани с образованието, ИКТ и дигиталните компетентности
В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

1.08.2016 г.) терминът дигитална компетентност се среща един път, но не е обяснен; информационни тех-
нологии – 2 пъти, грамотност – нито веднъж, а думата компетентност се среща 83 пъти в целия документ, 
но отнасяща се до различни дисциплини. Дигиталната компетентност се очаква да се придобие в учи-
лищна възраст, т.е. за предучилищната не е помислено и този пропуск би трябвало да се коригира. 

В Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища от 2009 г. не съществува термин 
като дигитална грамотност. В Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на 
Република България (2014-2020)4 се предвижда въвеждане на национално външно оценяване на диги-
талните компетентности на учениците при завършване на основно образование, но не е заложено да се 
развива тази компетентност на по-ранна възраст. Както казва председателят на сдружение „Образование 
без раници“ Иван Господинов: „За съжаление дигиталната грамотност не е на дневен ред в българското 
обществено пространство с нещо повече от интуитивната представа, че е нужна на идните поколения“5.

„Дигиталната грамотност не означава само, че хората притежават техническата инфраструктура, но 
и че са способни да оптимизират възможностите, които им предоставят тези нови технологии“6 – за съ-
жаление българските програми акцентират върху подобряване на инфраструктурата, а не върху създава-
нето на дигитална компетентност. Едно от основните постижения на Националната програма „Информа-
ционни и комуникационни технологии в училище“ е инсталирането на специални терминали в училища-
та. Новата национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 
предучилищното и училищното образование” (2015-2017) също цели да подобри качеството и ефектив-
ността на компютърните зали и възможностите за електронно обучение, но и въвеждане на съвременни 
методи и е-обучение в системата на предучилищното и училищно образование.

В документа „Национална стратегия за детето 2008–2018 г.“ на Държавна агенция за закрила на детето 
има параграф „Деца в интернет“, където се коментира навлизането на модерните технологии и предизви-
кателството, свързано с негативи като вредното и незаконно съдържание и възможностите за злоупотреби. 

Проектът „E-STEP“ е транснационален съвместен европейски проект, финансиран от програмата Ко-
менски, за да помогне на учители и директори да придобият и подсилят отношения, умения, познания и 
квалификации, които да предизвикат ефективното ангажиране на родители в училищата и да улеснят вза-
имодействието с тях през технологиите за социални мрежи. Той не се отнася до създаване на условия за 
дигитална грамотност у децата.

Обзор на литературата
Книги на български език, съдържащи в заглавията си думата „дигитална грамотност“, няма. Предста-

вените в тази статия публикации са на български език и са налични в интернет. Анализирани са 24 статии, 
отправящи директно или косвено съвети към родителите по отношение на използване на дигитални тех-
нологии от техните деца. Типологията на публикациите според авторството им е следната: 14 публикации 
от сайтове на НПО-та, 1 вестник, 2 онлайн списания, 1 родителски форум, 2 блога на майки, една статия 
от новинарски сайт, една от Гьоте институт, две от мобилен оператор (Вж Фиг. 1).

Фигура 1. Профил на анализираните публикации според авторството им 
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Публикациите не са само позитивни, и само отричащи ползването на дигитални технологии от деца. 
Съветите, които отправят към родителите, обикновено са насочени към това родителите да предпазят де-
цата си от опасностите, които могат да срещнат в интернет пространството, но едновременно с това се 
посочват и възможностите, които се разкриват пред техните деца в мрежата.

46% от публикациите се фокусират само върху рисковете, като две от тях говорят за тях общо, без да 
ги конкретизират, три от тях посочват като основен риск за децата съдържанието и нарушаването на лич-
ното пространство. В три от статиите се цитират проучвания, които посочват рисковете за здравето от пре-
корменото използване на екрана от малки деца. Приблизително 42% от анализираните публикации от-
читат риска за децата в интернет от попадане на неподходящо съдържание и на непознати и недоброже-
лателни хора. Четири от материалите предлагат на родителите да бъдат изключително твърди и рестрик-
тивни по отношение на използването на дигитални технологии от техните деца.

Само три от 24-те публикации са изцяло посветени на възможностите, които предоставят дигиталните 
технологии за развитието на децата – усвояване на дигитална грамотност, за обучение, за комуникация. 

38% от проучените статии поощряват родителите да дискутират, да се споразумяват с децата си по от-
ношение на работата им с таблет, телефон и компютър. 5 от всичките публикации съветват за съвместна 
употреба на дивайсите, за съвместна игра с децата и пр. 

Качественото изследване „Децата до 8 години и дигиталните технологии“ 7 – България с автори д-
р Луиза Шахбазян и Марко Хайдиняк, Антоанета Куманова e в резултат от приключването на съвместен 
между 7 държави проект, проведен през периода 2015–2016 г. от Националния център за безопасен ин-
тернет8, координиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“. 
Изследването е базирано на интервюта с 10 семейства с различен икономически и образователен статус 
и етническа принадлежност с поне едно дете до 8 години. Резултатите се отнасят до описание на същест-
вуващия модел на поведение на децата в дигитална среда, техните навици по отношение на дигитални-
те технологии и разбирането на родителите за дигиталните умения у техните деца. Формулирани са 11 
основни резултата (извода) от проучването и са отправени препоръки към родителите, към бизнеса, към 
законодателите, към училищата. Основните заключения, които могат да се направят изведат от цитира-
ното изследване, са, че българските деца започват да използват от 3-4-годишни (а собствени проучвания 
и наблюдения на автора откриват драстично намаляване на възрастовата граница) дигитални техноло-
гии – предимно смартфони и таблети; българските деца усвояват основни умения за боравене с техноло-
гиите, но за съжаление, в по-голяма част от случаите остават на това ниво и не развиват креативна дей-
ност чрез дигиталните технологии; родителите са склонни да поощряват използването на дигитални тех-
нологии от децата си, като налагащият се извод е, че ги предоставят на децата предимно за забавление. 

Голямата част от родителите имат позитивно мнение за онлайн технологиите и смятат, че те окура-
жават любопитството и желанието на децата за учене. В същото време, малко родители гледат на тези 
устройства като образователни и смятат, че децата трябва да се фокусират върху развиването на тради-
ционна грамотност, като четене на книги и писане на ръка. Технологиите подпомагат родителите, които 
понякога ги използват като „бавачки“. От друга страна, родителите са загрижени, че прекалената употре-
ба на устройства от децата може да доведе до рискове за здравето на малчуганите, като увредено зрение 
и обездвижване [2]. Но същите са създали профили на децата си във фейсбук много преди разрешената 
от социалната мрежа възраст (6 от децата до 8 години имат фейсбук профили – факт, който бе посрещнат 
с неодобрение на международна среща за дигиталната грамотност при малки деца). 

От анализа става ясно, че родителите имат желание да са по-добре запознати с възможностите на 
технологиите за развитие на техните деца и че „трябва да насърчават ранното развитие на дигитална гра-
мотност у тях, особено критичното мислене и умението да решават проблеми“ [2]. Препоръката към учи-
лищната система е „дигиталната грамотност да стане част от учебната програма още от предучилището“ 
[2], което е и в унисон с идеите на проект „Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищ-
на и начална училищна възраст“. 

Макар и отнасящо се само до 10 семейства качественото изследване „Децата до 8 години и дигитал-
ните технологии“ – България е изключително полезно и може да послужи за добра основа за създаване 
на хипотези за следващи изследвания. 

Методическият наръчникза студенти по педагогически специалности и учители в начален курс „От 
дигитална компетентност към дигитално гражданство: насърчаване на гражданското участие чрез по-
вишаване на капацитета на бъдещите учители да преподават ранна дигитална и медийна грамотност“ 9, 
разработен съвместно от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Факултета по начална и 
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предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“, предлага методика за развиване на дигитално-
медийна грамотност в начален курс на образованието чрез представяне на теми по различни предмети, 
готови планове за занятия с деца и съчетаването им с елементи от педагогиката Монтесори. Методиката 
съдържа 7 модулни занятия и две допълнителни учебни дейности, които могат да се интегрират в учеб-
ните програми по български език и литература, английски език, околен свят, човекът и обществото, чове-
кът и природата, технологии и предприемачество, домашен бит и техника и час на класа за 2, 3 и 4 клас. 
Занятията са апробирани от учители в 7 училища [3]. 

В разработения наръчник на Асоциация „Родители“ в помощ на родители на деца в предучилищна 
възраст няма съвети за употребата на дигитални технологии при деца.

В националното представително изследване „Децата на България онлайн“, проведено през 2016 г. от 
Маркетлинкс и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, координатор на Националния цен-
тър за безопасен интернет са проучени деца между 9 и 17 години и техните навици при използването на 
интернет, както и как техните родители и образователната система подкрепят развиването на уменията 
им в тази област. Уменията на децата и нивото на дигитално-медийната им грамотност не са директно 
диагностицирани, а въз основа на проведените интервюта се правят изводи. Изследването е представе-
но на обществеността чрез три доклада – „Рискове и вреди“, „Дигитално грамотни ли са родените в диги-
талната епоха деца?“, „Онлайн поведение на децата в България (в сравнение с изследването от 2010 г.)“ 
и обобщителна презентация. Основната теза, която се откроява е „Повече време онлайн не прави деца-
та по-дигитално/медийно грамотни (ДМГ)“. Анализаторите открояват множество дефици на ДМГ на бъл-
гарските деца. Единият е критичното мислене. 

„Ако едно дете няма уменията да оценява и синтезира информация, да предпазва личната си инфор-
мация и да комуникира и да си сътрудничи ефективно с връстници в интернет, то е малко вероятно да 
има такива умения и извън интернет. Още по-притеснителното е, че липсата на тези универсални умения 
би било сериозна пречка пред бъдещото участие на българските деца в обществения и политически жи-
вот“ [4].

В публикацията „Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?“ се анализират ре-
зултатите от проведенето изследване, като акцентът е поставен върху възможностите, които предоставя 
интернет за развиване на медийно-дигиталната грамотност. Отчитат се и рисковете, на които са изложе-
ни децата. Хипотезата е, че родените в дигиталната епоха деца не могат сами да развиват дигитално-ме-
дийната си грамотност, а е необходимо съдействие от родители, училище и общество [5]. 

Написан от учители за учители е наръчникът „Как да развиваме умения на 21-ви век в час?“, финанси-
ран от Фондация „Заедно в час“, следва логиката, че трябва да е ясна крайната цел, за да се подготвят от-
делните стъпки по постигането й – „да дефинираме ясно какво означава конкретното умение (какво мо-
же да прави ученик, който е развил това умение); да определим от какви елементи е съставено това уме-
ние; за всеки елемент да поставим ясни учебни цели; да осигурим инструмент, с който да проследява-
ме напредъка по целите; (и чак накрая) да изберем стратегии, с които ще работим за постигане на вся-
ка от целите“ [6]. Секцията „Дигитална грамотност“ е разработена от Иван Господинов, учител по програ-
ма „Заедно в час“ и представя дефиниция на дигитална грамотност, елементи, които я изграждат, защо е 
ценно и важно това умение; съставена е карта на дигиталната грамотност и инструменти за измерването 
й. Авторът предлага различни стратегии за изграждане и развиване на дигитална грамотност, като и кон-
кретни задачи и проекти, подходящи за интегриране в час [6].

Всички мобилни оператори се включват в образователни инициативи, свързани с превенция на де-
цата в интернет. 

В статията „Токсично детство или ирационални страхове“10 „токсично детство“ наричат драстичното 
намаляване на времето за игри на открито и заместването му с игри на екран. В статията се описват две 
противоположни гледни точки. Едните британски учени дискутират менталните здравни проблеми сред 
децата и обвиняват съвременните технологии за нарастването им. Призовават за разработване на нацио-
нални стандарти за ползване на технологии от деца до 12-годишна възраст. Отговор получават от д-р Сю 
Флетчър-Уотсън от Единбургския университет, която изследва ролята на технологиите в живота на деца, 
болни от аутизъм, и оборва всяко едно от твърденията на своите противници. Технологиите дават и въз-
можност на родителите да проявяват интерес към децата – да се поинтересуват от любимата им компю-
търна игра, да търсят съвети от тях. Новите технологии правят децата по-активни. Децата следва да бъ-
дат насърчавани да развиват своя самоконтрол и емоционална устойчивост и в дигиталната среда, както 
и навсякъде другаде, посочват изследователите.
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В онлайн публикацията „Защо дигитални умения трябва да са основен предмет в училище?“11 се 
представя докладът „Make or Break: The UK’s Digital Future на House of Lords“ от 2015 г., където се изтък-
ва, че дигиталните умения трябва да се изучават в училище като основен предмет. В доклада са откроени 
3 основни точки/правила: Никое дете не трябва да напуска училище без основна дигитална грамотност. 
Университетите трябва да гарантират, че всички техни възпитаници са „дигитално компетентни“. При ста-
жовете също трябва да има по-голям акцент върху дигиталните умения.

Фигура 2. Онлайн публикация 

Към статиите, които представят рисковете от използването на дигитални технологии, се причислява и 
публикацията „Децата, които играят с таблети и телефони, могат да имат забавяне в говора“12. Публика-
цията в онлайн изданието се позовава на американско проучване, според което децата на възраст меж-
ду 6 месеца и 2 години, като използват таблети и телефони, е по-вероятно да имат говорни проблеми. Из-
следването е проведено сред 900 деца, чиито родители отбелязвали детайлно времето, което те прекар-
вали пред екраните на таблети или телефони. След това учените анализирали говорните умения на де-
цата. Резултатите от проучването откриват риск от забавяне на говорното развитие при по-дълга употре-
ба на електронни устройства (повече от 30 минути на ден за бебетата между 6 и 24 месеца). Учените пре-
поръчват деца под 18-месечна възраст да нямат абсолютно никакъв достъп до мобилни и електронни ус-
тройства, с изключение на видео разговори с родителите. Отново се изтъква, че мобилните телефони и 
други дивайси се използват като babysitter и изместват реалното общуване с детето.

Фигура 3. Наръчник на DigitalKidZ 

Фондация „Дигитални деца“ създава инициативата DigitalKidZ, чиято мисия е да проучва как техноло-
гиите променят навиците и ежедневието на децата и насърчават дигиталното образование и възпитание 
на децата. Провежда дейности и работилници за деца на възраст между 4 и 10 години. Организаторите 
смятат, че децата знаят как да използват технологиите и че мисията на родителите е да помогнат на де-
цата си да учат технологии, така че те да бъдат полезни, а не да ги заплашват и отнемат детството им. Съ-
временните деца трябва да повишат своята дигитална грамотност, за да развият своите когнитивни и со-
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циални умения, критично мислене и грамотност за боравене с цифровите технологии и онлайн медии13. 
DigitalKidZ провеждат ежегодни конференции, публикуват и „Наръчник за родители на дигитални деца“. 
Наръчникът съдържа съвети за „аналогови“ родители, отделните стъпки, които трябва да спазва всеки ро-
дител на деца, родени в дигиталната епоха. 

Въпроси с влиянието на телевизията и на таблетите при малките деца се задават в социалните мрежи, 
но не са много често срещани. Вероятно, защото винаги предизвикват големи спорове и се включва по-
лемика „за“ и „против“ използването на технологии от малки деца. Срещат се въпроси за конкретни при-
ложения, както и на каква възраст е подходящо да се дадат за първи път дигитални технологии на децата. 
Обикновено се цитират някои американски педиатрични изследвания, които заклеймяват телевизията и 
дигиталните технологии при деца до 8 години, а и не само. Набляга се на вредното въздействие върху все 
още крехката психика, но и върху физическото развитие. Преобладаващата част от родителите в социал-
ните мрежи декларират, че не позволяват децата им до 2-годишна възраст да ползват телефони и табле-
ти. Информирани са за вредата върху бързоразвиващия се детски мозък. 

Факт е, обаче, че немалко дечица се забавляват със смартфоните на родителите си преди да са прех-
върлили 18 месеца. В една от групите тези родители, които позволяват игра с дивайси, са наречени „мър-
зеливи“, а други майки споделят, че даването на мобилния телефон на бебето е единственият начин да 
приготвят на спокойствие храна за семейството.

Обобщение
Основно ангажирани с дигиталната грамотност при децата са хората от екипа на Българския център 

за безопасен интернет SafeNet. Техни са и преобладаващите публикации, брошури, дипляни и прочие по 
тази тема. Основните проучвания са тяхно дело в кооперация с други неправителствени организации от 
България и ЕС. В онлайн пространството в женски списания и блогове основно отново се цитират техни 
проучвания. Друга констатация е, че когато се пише журналистически материал по тази тема се прибяг-
ва до позоваване на чуждо международно изследване, като в голяма част от случаите не се цитира източ-
никът, а само се споменава – според „американско проучване“, „немският опит показва“ и „английската 
школа“ и пр. Тези статии като правило са насочени да демонстрират опасностите, които идват от използ-
ването на дигиталните технологии – риск за здравето (най-често се визират очни проблеми, но и пробле-
ми със съня при децата, хиперактивност), риск от онлайн тормоз, от педофилия и пр.

Също съвсем закономерно е опитът да се открият позитивните страни от използването на дигитални-
те технологии от малки деца да е от страна на неправителствени организации, по-конкретно SafeNet. Тя-
хно е и националното представително изследване „Децата на България онлайн“, 2016, от което става яс-
но, че българските деца познават множество приложения за създаване на съдържание, но рядко ги из-
ползват. От това може да се направят два извода: 1. Българските деца нямат правилна преценка за свои-
те възможности или 2. Българските деца не са мотивирани да използват дигиталните технологии за кре-
ативна дейност, макар и да познават широките им възможности за това. 

В много редки случаи се използва формата за директно отправяне на съвети към родителите. По-ско-
ро са статии с информативен характер, от които родителят сам да направи изводи, отколкото да са избро-
ени N на брой съвети. Дори и тези, на които в заглавието присъства думата „съвети“, също не са написа-
ни в императивен тон, а по-скоро – като добро пожелание. 

От проучената литература може да се открои една претенция–очакване родителите да запознават 
децата с преимуществата на технологиите, да ги стимулират да използват мобилните устройства по кре-
ативен начин, да умеят да общуват с децата и чрез технологиите – т.е. заедно да играят на игри на ком-
пютър, да поощряват учебната дейност чрез дигитални технологии. В същото време се отчита тенденция 
– родителите дават мобилни устройства на своите деца, за да си осигурят спокойствие и използват елек-
тронните „джаджи“ за бейбиситър. Тук се открива конфликт – родителят се опитва да делегира на дивай-
са отговорността за забавлението на детето си, а не проактивно и творчески да споделя играта с детето, 
т.е. има разминаване в желанието на родителя да се откъсне от детето и очакванията на заинтересовани-
те от възможностите на новите технологии. Защо позволяваме на детето да гледа телевизия или да играе 
на таблета? За да научи нещо важно или за да му доставим удоволствие и за себе си минути спокойствие? 

Отговорите и на тези въпроси ще бъдат търсени от автора в процеса на реализация на проект „Диги-
тални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст“.

Според Ричард Ланхам грамотността разширява своя семантичен обхват от „способност да се чете и 
пише“ до сегашното значение „способност да се разбира информацията, както и да е представена“ [7], 
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а основателката на DigitalKidZ Ивелина Атанасова допълва – „цифрово грамотният човек е многомерен и 
интерактивен“14 – в такива трябва да се превърнат и съвременните деца, защото дигиталната грамотност 
допринася за развитие на мисленето и идентичността. 
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Abstract. This ar  cle describes the results of the introduc  on of informa  on technology in schools. Various 
levels of informa  za  on of schools are shown. It is told about the problems of training new teachers for mod-
ern schools.

Учитель является главным действующим лицом на различных этапах информатизации образовани-
я. Информационные технологии (в том числе прикладные программы, электронные библиотеки, мульти-
медиа, системы оперативного поиска, обработки и передачи информации, системы автоматизации раз-
личных форм деятельности контроля, учета и управления, электронная почта и Интернет и т.д.) сегодня 
достаточно эффективно используются работниками различных сфер человеческой деятельности. Обеспе-
чение образования теоретическими и практическими основами оптимального использования информа-
ционных технологий, интеллектуальных (в т.ч. электронных) ресурсов для повышения эффективности ре-
шения задач обучения и воспитания является одним из приоритетных направлений деятельности совре-
менного общества в направлении информатизации образования. 

ИТ в образовании активно используются, в основном, в организационно-управленческой деятельно-
сти учебных заведений, т.е. руководителями различных уровней, а также учителями при подготовке к у-
року (для поиска информации, подготовки раздаточного материала и т.д.) и, возможно, после урока для 
обработки результатов. На уроке информационные технологии часто используются крайне неэффектив-
но, например, для проецирования слайдов или для тестирования (хотя с этой работой неплохо справля-
лись более примитивные и дешевые устройства). Известны множество примеров, как некоторые педа-
гоги, «желающие шагать в ногу со временем и модой», недопонимают цели и методы использования в 
учебном процессе компьютерного и презентационного оборудования и электронных учебных материа-
лов и получают часто (при всем старании) отрицательный педагогический эффект. Анализ современно-
го состояния развития и использования образовательных информационных технологий показывает не-
достаточность разработки методической или педагогической составляющей в вопросах внедрения ИТ в 
образование.

Перед использованием ИТ в учебном процессе учитель должен ставить вопросы следующего харак-
тера: 

  использование каких ИТ могут иметь педагогическую ценность на данном уроке? 
  помогут ли эти средства ИТ учителю и учащимся в достижении целей данного урока?
  будут ли результаты данного урока хуже, если не использовать данные средства ИТ? 
Сегодня разрабатываются и разработаны различные компьютерные программы для сферы образова-

ния для различных категорий обучающихся и для различных форм обучения. Однако многие педагогиче-
ские программные продукты рационально не вписываются в рамки современного традиционного урока, 
в систему учитель-ученик. Более того, спонтанное и насильственное внедрение подобных ИТ в учебный 
процесс только мешают решению дидактических задач.

Информатизация учебного процесса (что, естественно, касается не только процесса прохождения у-
рока) по каждому конкретному предмету имеет свои специфические аспекты, активно взаимодействует 
с информатизацией других предметов, создает единую образовательную систему учебного заведения и 
инициирует решение следующих задач:

ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ

ABOUT INFORMATIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN SCHOOL

Абдулгалимов Грамудин Латифович
Московский педагогический государственный университет

Abdulgalimov Gramudin Latifovich
Moscow State Pedagogical University
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  отбор содержания и построение логической структуры предмета в современных условиях инфор-
мационного общества и массовой коммуникации; 

  разработка средств, форм и методов оперативного, достоверного и непрерывного обеспечения 
всех участников учебного процесса необходимой учебной и организационно-управленческой ин-
формацией (в т.ч. результатами и целями обучения на любом этапе обучения);

  выбор методов и форм обучения конкретной теме, соответствующих современным требованиям 
модернизации и информатизации образования и мировой практике;

  разработка и использование в учебном процессе эффективных компьютерных средств для обуче-
ния, тестирования, диагностики, контроля знаний, создания обратной связи;

  разработка средств оповещения, самоконтроля и сопровождения обучающегося по индивидуаль-
ной траектории его обучения;

  мониторинг и управление методической системой обучения.
Очевидно, что использование информационных технологий имеет различные варианты решений, ко-

торые в первую очередь зависят от степени информационно-технологической обеспеченности учебного 
заведения. Рассмотрим различные уровни обеспеченности учебных заведений компьютерной техникой 
и презентационным оборудованием: 

1. Самый высокий. На этом уровне нет ограничений доступа ни к каким ресурсам. Учебное заведение и-
меет кабинетную систему преподавания предметов. Кабинеты по всем дисциплинам оснащены до-
статочным, для всех обучающихся, количеством сетевых компьютеров, с неограниченным доступом в 
Интернет и неограниченным доступом к периферийным устройствам (принтер, плоттер, дигитайзер, 
документ-камера и т.д.). Все кабинеты оснащены проекторами и интерактивными досками. Учебно-
е заведение находится в составе единой региональной (районной, городской) образовательной ин-
формационной среды. Учебное заведение обеспечивается любыми образовательными электронны-
ми ресурсами и новинками цифровой техники появляющейся на современном рынке. 

2. Высокий. Предметные кабинеты оснащены одним компьютером на рабочем месте учителя и 3-6 
общими компьютерами (приблизительно 1/5 от количества обучающихся), которые установлены 
в сторонке, не на рабочих местах обучающихся. Все компьютеры подключены к локальной сети 
и к Интернет, нелимитированным для образовательных целей. Кабинет также оснащен проекто-
ром или демонстрационным монитором, интерактивной доской и всеми необходимыми перифе-
рийными устройствами. В учебном заведении также имеется вычислительный центр с несколь-
кими компьютерными классами, которыми могут пользоваться все педагоги, при необходимости 
организовывая там каждое второе или третье занятие. Имеется непрерывный доступ к любым э-
лектронным ресурсам современного образовательного рынка.

3. Хороший. Предметные кабинеты оснащены проектором и одним компьютером с принтером и ау-
диосистемой с лимитированным (но достаточным для выполнения образовательного стандарта) 
выходом в Интернет. Имеется возможность проведения не менее ¼ всех занятий в компьютерных 
классах (с выходом в Интернет все обучающихся). Библиотека обеспечивается и ежегодно попол-
няется рекомендованными для данного уровня обучения электронными ресурсами.

4. Средний. Предметные кабинеты не оборудованы компьютерной и презентационной техникой. И-
меется возможность проведения до ¼ всех занятий по предмету в компьютерных классах (без вы-
хода в Интернет всех обучающихся), с использованием презентационного оборудования. В учеб-
ном заведении имеются несколько (2-4) переносных компьютера (лучше ноутбуки) и проекторов, 
которые при необходимости могут быть заказаны и установлены в своем предметном кабинете 
для проведения конкретного урока.

5. Удовлетворительный. В учебном заведении более одного компьютерного класса с проекторами, 
в которых по определенному графику могут быть проведены занятия по различным предметам 
(например, итоговые, обобщающие по разделу и др.). С частотой не более одного урока за чет-
верть учебного года, по основным предметам (причем при обоснованной и «острой необходимо-
сти», например, демонстрация учебных видеороликов, наглядных пособий виде фото, картин и 
схем, демонстрационных экспериментов по химии, физике и т.д.).

6. Низкий. В учебном заведении один компьютерный класс, с лимитированным, низкоскоростным 
выходом одного компьютера в Интернет. Класс необходим и достаточен для проведения уроков 
по предмету. В редких случаях компьютерный класс может быть использован для проведения от-
крытого урока по другим предметам.
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7. Очень низкий. В учебном заведении всего несколько компьютеров (один ПК на 3-4 учащихся клас-
са), которые используются исключительно на уроках информатики. Презентационное оборудова-
ние отсутствует.

8. Нулевой. В учебном заведении отсутствуют компьютерная техника и презентационное оборудо-
вание.

Вопросы информатизации решаются по разному, в учебных заведениях относящихся к различным у-
ровням. Уровни 3, 4, 5, 6 сегодня являются наиболее распространенными. При проведении классификаци-
и были проанализированы средние школы (с количеством учащихся от 20 до 2000 человек), училища и тех-
никумы в различных российских регионах, по критериям в основном исходящими из степени доступности:

  компьютера и Интернета учителю (преподавателю) во внеурочное время; 
  компьютера и Интернета и учителю (преподавателю) и обучающимся в равной степени во внеуроч-
ное время; 

  компьютера и Интернета учителю (преподавателю) во время проведения занятий;
  компьютера и Интернета и учителю (преподавателю) и обучающимся в равной степени во время 
прохождения занятий;

  периферийного оборудования (принтер, сканер, плоттер, планшет, световое перо, цифровая фото- 
и видеокамера и др.) учителю (преподавателю) и обучающимся;

  презентационного оборудования (проектора или демонстрационного монитора) и интерактивной 
доски.

Учитель должен знать что, необходимость использования информационных технологий зависит от пре-
подаваемого предмета, а также от обеспеченности учебного заведения другими техническими средствами 
обучения, наглядными пособиями, приборами, демонстрационным и лабораторным оборудованием и ма-
териалами. Рассмотрим примеры необходимости использования ИТ по нескольким предметам:

Естественно, что информатика в этой ситуации имеет особый статус, где компьютер можно использо-
вать как средство обучения, для изучения самого же компьютера. Изучение устройства компьютера с по-
мощью обучающей программы обойдется гораздо дешевле, чем разборка и сборка компьютера на ка-
ждом рабочем месте (хотя один компьютер для демонстрации все же стоить разобрать). Конечно, на уро-
ках компьютерные технологии являются незаменимыми учебными и наглядными пособиями.

Статус иностранных языков сегодня повысился во всех учебных заведениях. При изучении иностран-
ных языков необходимо лингвистическое оборудование, с помощью которого обучаются правильному 
произношению иностранных слов. Подобное оборудование может состоять из одного бытового аудио и-
ли видео проигрывателя (на кассетах или CD-DVD дисках), а также можно провести проводку к каждому 
рабочему месту обучающегося и снабдить их наушниками с микрофоном. Можно каждое рабочее место 
обучающегося оборудовать персональными проигрывающими и записывающими устройствами, тем са-
мым повышая эффективность выполнения упражнений и обработки результатов. И все это оборудовани-
е будет стоить в 50-100 раз дешевле, такого же количества компьютеров для кабинета иностранных язы-
ков. Однако в компьютерных обучающих программах больше возможностей, например, автоматическая 
проверка произношения слов (пока правильно не выговорите дальше не продвинетесь) и многое другое. 
«Стоить ли игра свеч?». Где оптимальное решение информатизации? Здравый смысл подсказывает, что 
все учебные заведения вряд ли (и не скоро) смогут себе позволить оборудованные компьютерами каби-
неты иностранных языков, но профильные учебные заведения – обязаны.

Рассмотрим предметы физика и химия, в которых при изучении важное значение придается демон-
страционному эксперименту и лабораторному практикуму. По этим предметам сегодня разработаны очень 
интересные компьютерные (виртуальные) лаборатории, в которых учащиеся и учитель на экране компью-
тера или на интерактивной доске смогут проводить различные опыты и лабораторные работы, например: 
собирать электрические цепи, изменять параметры, снять показания с нарисованных на экране приборов и 
производить расчеты или проводить различные химические реакции, проследить за изменениями свойств 
и появлением новых веществ. Конечно, виртуальная лаборатория не дает возможности ощутить многие 
свойства (масса, упругость, запахи и др.), прощает многих ошибок, (т.е. обойдетесь простым предупрежде-
нием, если перепутали полярность подключения прибора в электрической цепи или получая раствор влили 
кислоту в воду а не наоборот и т.д.) не требует (порой дорогостоящих) расходных материалов и приборов. 
Однако, можно ли будущего химика, микробиолога, физика, электрика обучать будущей профессии с по-
мощью виртуальной лаборатории? Ответ: нет. А можно ли будущего экономиста, менеджера, коммерсанта 
обучать химии в виртуальной лаборатории? Ответ: вполне. Таким образом, разумный подход: в профиль-
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ных учебных заведениях «не злоупотреблять» виртуальными лабораториями, а ИТ использовать с пользой, 
например, с помощью компьютерной анимации заглянуть внутрь атома, реактора или двигателя внутрен-
него сгорания, следить на молекулярном уровне за химическими процессами и т.д.

На уроках биологии, географии и истории неоценимую помощь для учителя и обучающихся оказыва-
ют презентационное оборудование и электронные наглядные пособия, т.е. слайды учебные видеороли-
ки, которые («по принципу лучше один раз увидеть …») наглядно покажут, например, круговорот воды 
в природе, извержение вулкана, рождение торнадо, организация жизни насекомых в колониях, разноо-
бразие и строение представителей животного и растительного мира, природные условия в различных ге-
ографических зонах, исторические факты, инвентарь, персоналии и хроники событий и т.д.

На уроках математики, для развития устного счета и разработки стратегии решения нестандартной 
задачи или на уроках русского языка по чистописания вряд ли информационные технологии могут иметь 
большой педагогический эффект. Возникает главный вопрос информатизации учебного процесса: в каких 
ситуациях, по каким темам и какие информационные технологии помогут более эффективно решить ту и-
ли иную педагогическую задачу? Например, урок литературы в непрофильных классах может быть вовсе 
лучше заменить просмотром фильма по соответствующему произведению, и причем в свободное от у-
роков время? Так же и историю, можно изучать с помощью анимационных фильмов и исторической хро-
ники. Т.е. провести «стопроцентную» информатизацию предметов с on-line консультациями и зачетом. 

Итак, проявляется специфичность и неоднозначность возможных решений проблем информатизаци-
и в зависимости: от предметной области; от статуса предмета в конкретном учебном заведении; от до-
ступности тех или иных средств обучения и т.д. Все это является предметом для исследований современ-
ного учителя, решающего задачи оптимального использования современных информационных техноло-
гий в учебном процессе. 

Проблемы информатизации в учебном заведении можно группировать по различным этапам учеб-
ного процесса и деятельности учителя: подготовка к уроку и доступ к любой необходимой информации; 
определение «дозы» использования различных, имеющихся в наличии, средств обучения (в том числе и 
ИТ), для достижения целей урока; ведение урока и информационно-технологическое обеспечение уро-
ка всем необходимым; обработка результатов после урока и запись их в информационный банк; работа в 
информационной системе учебного заведения и подготовка материалов к следующему уроку и внекласс-
ным мероприятиям; анализ траекторий обучающихся по различным темам своего предмета. 

Очевидно, что для решения повседневных вопросов информатизации учебного процесса аппаратны-
е средства информационных технологий «бесполезная груда металла» без специального программного 
обеспечения, педагогических программных средств и предметных образовательных ресурсов. Наиболь-
ший интерес сегодня представляют те образовательные ресурсы, которые разрабатываются самими пе-
дагогами и собираются в учебные информационные банки. Многие ресурсы доступны через сайт Мини-
стерства образования и науки (www.edu.ru) и на Российском образовательном портале. 

Возможность принятия нестандартных решений в различных ситуациях информатизации учебно-
го процесса, которые зависят от множества различных параметров, говорит о необходимости адресной 
подготовки и переподготовки учителей-предметников по вопросам информатизации. Курсы по ИТ учи-
телям-предметникам можно организовать прямо в школе силами учителя . Однако самих учителей тоже 
нужно подготовить к этому, находясь еще вузе. 

В учебном заведении информатизацией учебного процесса занимаются зам. руководителя учебно-
го заведения по информатизации (если есть такая штатная единица), учителя-предметники, заведую-
щий вычислительным центром или компьютерным классом, лаборант (менеджер) компьютерного клас-
са и конечно же учитель информатики. Во многих учебных заведениях проблемами информатизации за-
нимается только учитель информатики, оказывая посыльную помощь учителям-предметникам, если о-
ни желают. Информатизация образования следует благим образовательным целям развития общества и 
личности, не может зависеть от личных желаний и является обязательным для всех участников образо-
вательного процесса в учебном заведении. Поэтому настало время более эффективного решения вопро-
са повышения информационной компетентности учителя-предметника, переподготовки в этом направ-
лении учителей-предметников со стажем. Создание электронных документов и презентаций, обработка 
табличных данных и построение диаграмм, работа с различными носителями информации и периферий-
ными устройствами, работа с электронной почтой и поиск информации в сети, умение разбираться с об-
учающими программами в своей предметной области – это минимальный набор информационных ком-
петенций (ликвидация безграмотности) современного учителя. 
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Abstract: The experience of coopera  on between the Moscow Regional Socio-economic Ins  tute (MRSEI) 
and public schools of Leninsky district of Moscow region is considered in the ar  cle. The current legisla  on al-
lows parallel training of students of the 10th grade in high school and professional college simultaneously.The 
pupil, having graduated 9 classes and received a cer  fi cate of basic General educa  on, can con  nue training in 
high school in the 10th grade and at the same  me to enter the 1st year of College. The College runs part-  me 
system. Based on MRSEI classes are using the virtual learning environment (VLE) and 1-2  mes a week in per-
son. The fi rst year of study includes material for 10 th grade and the 1st semester of the 2nd course of SVE. Sec-
ond year – 11th grade and the 2nd semester of the 2nd course of SVE. Thus, a  er gradua  on the student goes 
to a 3-year secondary voca  onal educa  on. This enables him in a shorter  me (year a  er gradua  on) to receive 
a diploma SVE and, if desired, to con  nue their educa  on in the University.

Keywords: The prac  ce of coopera  on with public schools, secondary voca  onal educa  on.

ВВЕДЕНИЕ
Более двадцати лет назад в подмосковном городе Видное открылся Московский региональный со-

циально-экономический институт. Сегодня можно с уверенностью сказать, что МРСЭИ стал одним из ве-
дущих негосударственных центров просвещения, науки и культуры не только Ленинского района Мо-
сковской области и города Видное, но и всего Подмосковья.

Структура подготовки в институте строится на основе поэтапного внедрения многоступенчатой систе-
мы подготовки по программам нескольких уровненей. В институте осуществляется:

- среднее профессиональное образование;
- высшее образование – бакалавриат;
- высшее образование – специалитет;
- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;
- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и переподготовка).
Образовательные организации, подобные нашему институту, по инерции продолжают называть не-

государственными, хотя в действующем законе об образовании такого понятия нет. Мы получаем лицен-
зию от государства, проходим государственную аккредитацию, работаем по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам (ФГОС), выдаем дипломы государственного образца. Негосударствен-
ное у нас только то, что мы не получаем финансирование из госбюджета. Поэтому проблема набора сту-
дентов для нас, в прямом смысле слова, вопрос жизни или смерти.

По действующему законодательству абитуриент может подавать документы в несколько вузов одно-
временно (с 2011 г. число вузов ограничено пятью) и на несколько специальностей,что приводит к зачис-
лению большого числа «случайных» людей, выбравших специальность не по интересам и призванию, а 
по совпадению перечня вступительных испытаний. Сегодня поступление регулирует не содержательна-
я мотивация при выборе профессии, а рейтинговая позиция по результатам ЕГЭ. Это неизбежно влияет и 
на качество образования, ибо гораздо больше тратится времени на компенсирование того, что не было 
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получено в школе. Школа перестроилась. Она стала не системой, дающей или продуцирующей знания, а 
системой, натаскивающей на ЕГЭ.Работа со школьниками позволитцеленаправленно готовить «своих» а-
битуриентов. Это особенно актуально в связи с попаданием страны в демографическую яму и сокраще-
нием числа учебных заведений. 

По данным счетной палаты, в 2014 г. было ликвидировано 592 образовательные организации и реор-
ганизовано 2030. До 2018 г. планируется ликвидировать или реорганизовать ещё 3639 образовательных 
организаций, в результате чего их численность по сравнению с 2013 г. сократится на 6%. Аналогичная си-
туация с общеобразовательными школами. За 2014 год их было закрыто 395 и реорганизовано 610. Лик-
видация ещё 870 запланирована до 2018 г. Но, согласно прогнозу Росстата, к 2020 г. в школах потребует-
ся на 2,5 млн. мест больше, чем в 2012/13 учебном году. И уже сегодня почти 6 тыс. населённых пунктов с 
численностью населения от 300 чел. до 1,5 тыс. человек не имеют школ. А из 940 населённых пунктов до-
бираться до ближайшей школы приходится более 25 км. 

Сокращается и численность педагогов — за 2014 г. их стало меньше на 18,8 тыс. человек. А так как по-
требность в педагогах «оптимизировать» не удалось, учителям приходится практиковать различные фор-
мы совместительства. В некоторых регионах по совместительству работает каждый третий учитель. Педа-
гоги вместо положенных 720 часов в год работают на 1,5-2 ставки 1,5 тыс. часов и более.

По данным Счётной палаты в результате проведённых мероприятий эффективность деятельности об-
разовательных организаций не повысилась. Эффект обратный — в результате «оптимизации» в 36 реги-
онах расходы на содержание образовательных организаций не уменьшились, а возросли. Кое-где на чет-
верть, а то и в полтора раза.

ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
В связи с этим, создание системы профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной 

школы – одна из основных идей образовательной реформы в России. Важнейшим вопросом организаци-
и профильного обучения является определение направлений и структуры профилизации, а также его мо-
дели. Этот процесс сдерживается рядом факторов, среди которых можно назвать задержку с созданием 
новых учебников, обеспечением школы соответствующими педагогическими кадрами и др. 

Одним из путей реализации концепции профильного обучения (особенно в сельской местности) мо-
жет стать создание образовательной сети на основе профильных школ, домов детского творчества, му-
ниципальных ресурсных центров, курсов при вузах, заочных физико-математических школ. Такая систе-
ма профильного обучения должна базироваться на кооперации старшей ступени школы с учреждениями 
начального, среднего и высшего профессионального образования.

МРСЭИ развивает сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями Ленинского 
района по следующим направлениям:

- профтестирование;
- подготовка к ЕГЭ и ОГЭ;
- организация профильного обучения;
- организация конкурсов для школьников.
Особое место в подготовке к будущей профессиональной деятельности занимает профориентация. 

Для работы со старшеклассниками, в определении выбора профиля обучения третьей ступени школьно-
го образования важной составляющей является психологическое тестирование, которое бы включало в 
себя не только выявление интересов подростка, но и психологическую комфортность, и уровень соответ-
ствующих знаний. 

Учитывая это, специалисты МРСЭИ используют в профориентационной работе методику «Профори-
ентатор», комплексно диагностирующую интересы, способности и личностные качества человека, соот-
нося их с выбором профессии и учебного заведения.

При выборе профессии очень важно соответствие между психологическими особенностями челове-
ка и соответствующими характеристиками профессии. «Профориентатор» позволяет совместить анализ 
интересов, способностей и личностных качеств учащихся в рамках диагностики их профессиональных 
склонностей. В данном случае понятие «профессиональная склонность» следует трактовать как интерес, 
подкрепленный соответствующими личностными качествами и развитием соответствующих способно-
стей, то есть, как совпадение интересов, способностей и характера человека на определенной професси-
и. Тест «Профориентатор» включает в себя три диагностических блока:

1-ый блок – структура интересов; данный блок состоит из 84 утверждений, диагностирующих сферу 
интересов по 8 факторам.
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2-ой блок – структура интеллекта; состоит из 73 вопросов, представляющих собой задания на опреде-
ление уровня развития различных способностей.

3-ий блок – структура личности; состоит из 50 вопросов-утверждений, ориентированных на выявле-
ние личностных качеств.

Первый и третий блоки предъявляются без ограничения времени, на выполнение второго блока от-
водится 40 минут. На выполнение всех заданий уходит в среднем 60 минут.

После проведения тестирования клиент получает распечатку результатов, куда входит индивидуаль-
ный профиль с результатами по каждой шкале, круговая диаграмма с рекомендациями по выбору про-
фильных классов, списки сходных профессий по различным критериям (с выбором ЕГЭ), итерпретации 
результатов по всем шкалам теста, а также рекомендаци по развивающим (тренинговым программам).

Рассмотрев подробно полученный профиль, психолог может ответить подробно на многие вопросы:
- какие профессии и почему подходят на основе анализа интересов, способностей и особенностей ха-

рактера;
- в каком направлении продолжить обучение;
- в каких вузах можно получить соответствующее образование и какие экзамены необходимо при э-

том сдать;
- как выбрать школу или колледж;
- как можно скорректировать выявленные тестом слабые стороны характера;
- как развить сферы интеллекта;
- в каких развивающих тренингах рекомендуется принять участие.
Необходимо отметить важность связи профильного обучения на старшей ступени с введением ново-

го федерального государственного стандарта общего образования. В связи с этим профилизация обуче-
ния в старшей школе должна быть прямо соотнесена с введенным единым государственным экзаменом. 
Поэтому вторым направлением работы со школьниками является подготовка к ЕГЭ и ГИА. Данная курсо-
вая подготовка предусматривает тренировочные занятия с опытными учителями-экспертами и периоди-
ческое репетиционное тестирование с использованием компьютерезированного комплекса «К-ЕГЭ: Под-
готовка».

«ПАРАЛЛЕЛЬКА»
В настоящее время, в рамках реализации сетевой модели профильного обучения, многие учебные 

заведения ВПО и СПО, в том числе и наш институт, приглашают школьников 10-х классов на параллельно-
е обучение по специальностям среднего профессионального образования. Учащийся, закончив 9 классов 
и получив аттестат об основном общем образовании, может продолжить обучение в школе в 10 классе и, 
одновременно, поступить на 1-й курс колледжа.Обучение в колледже проходит по очно-заочной систе-
ме.На базе МРСЭИ занятия организуютсяс использованием виртуальной образовательной среды (ВОС) 
и 1-2 раза в неделю очно.Первый год обучения включает в себя материал за 10-й класс школы и 1-й се-
местр 2-го курса СПО. Второй год – 11-й класс школы и 2-й семестр 2-го курса СПО. Таким образом, после 
окончания школы учащийся переходит на 3-й курс среднего профессионального образования. Это дает е-
му возможность в более короткие сроки (через год после окончания школы) получить диплом СПО и, при 
желании, продолжить обучение в вузе (фиг. 1). 

Параллельное обучение позволяет существенно снизить стресс перед сдачей ЕГЭ. Во-первых, закон-
чив два курса СПО, учащийся будет иметь более широкие и глубокие знания. Во-вторых, даже низкие бал-
лы ЕГЭ не будут критичными, так как через год, имея диплом СПО, можно поступить в вуз не предъявля-
я результаты ЕГЭ.

КОНКУРС «МИР, ЭКОНОМИКА, МОЛОДЕЖЬ»
Отрадное явление наших дней – повышенное внимание к молодым талантам, о чем ежедневно твер-

дят нам каналы Центрального телевидения, страницы газет и журналов. Не стоит в стороне от этого важ-
ного дела и Московский региональный социально-экономический институт. 25 марта 2017 г. в его стенах 
прошел финал III Международного конкурса «Мир, экономика, молодежь», который МРСЭИ проводит 
совместно с Международной педагогической академией при активном участии российского филиала из-
вестной японской фирмы CASIO. 

Конкурс был задуман его организаторами как мероприятие, позволяющее привлечь школьную мо-
лодежь стран СНГ к решению общих проблем, стоящих перед нашими странами на постсоветском про-
странстве. Примечательно, что с каждым годом число участников конкурса и его финальных мероприя-
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тий. На сей раз особый интерес к конкурсу проявили учащиеся школ Подмосковья и Республики Казах-
стан, ставшие его финалистами. 

 В течение нескольких часов требовательное жюри оценивало доклады и сообщения юных ис-
следователей, сопровождавшиеся интересными и красочными презентациями. Их тематика была са-
мой разнообразной. Юные авторы под руководством наставников-учителей проявили интерес ко мно-
гим проблемам современности. Это и проблемы экономической интеграции, и проблемы сохранения 
культурно-исторического наследия наших народов, и проблемы экологии, и многое другое. Все 12 фина-
листов были удостоены Дипломов оргкомитета конкурса, которые вручила ректор МРСЭИ, действитель-
ный член МПА Наталья Яковлевна Стражевская. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время постсоциалистической трансформации нашей страны произошло катастрофическое сокра-

щение числа бесплатных кружков, спортивных секций и т. д. По нашему мнению, это является одной из 
причин высоких показателей алкоголизма, наркомании и правонарушений среди подростков. Проще го-
воря, дети не знают чем себя занять. Хотя статистика правонарушений, совершенных несовершеннолет-
ними, имеет отрицательную динамику – число преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии, уменьшается, – абсолютные цифры продолжают быть высокими (фиг. 2). При этом сто-
имость содержания одного подростка в местах лишения свободы сопоставима со стоимостью обучения в 
вузе. Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что государству выгоднее направить деньги в систе-
му образования. Будучи включенным в систему образования, подросток будет думать не о легком время-
препровождении, а будет занят развитием новых собственных возможностей. С другой стороны, и в си-
стеме образования следует усилить целевую и мотивационную составляющую. Только когда целью обра-
зования станет развитие способностей человека, его созидательной составляющей, когда он будет замо-
тивирован не на получении рейтинговых баллов, а на качестве образования, на воспитании в себе спо-
собности анализировать стоящие передним задачи, искать оптимальные (возможно, не шаблонные) пу-
ти их решения, только тогда он станет созидателем, а не потребителем, станет хозяином своей судьбы и 
у него появится шанс на будущее.

Фиг. 1

Фиг. 2
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Abstract: The paper presents the results of a statistical study aiming to clarify the most appropriate 
approaches for teaching mathematical disciplines at the Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia 
which will lead to the improvement of the quality of training in these disciplines. Using Gardner’s test as an 
entry test, we revealed the peculiarities of perceiving information to the students of pharmacy by assessing 
the average multiple intelligence, sensor activity and their Logical-mathematical intelligence. The results of 
students (Bulgarians and foreign students) were compared with the results of a control group of the same age 
(18 – 28 yrs.), not involved to study natural sciences, and also with the sensor activity of students studied dental 
medicine.

The greatest differences in the average values   of the sensor activity results are between the Bulgarian(BG) 
students and the control group, and for the mathematical intelligence between Bulgarian and foreign students. 
In all three groups, predominate students with Bodily-Kinesthetic intelligence (35% – 43.6% of the students have 
such intelligence), followed by Visual/Spa  al intelligence (19% – 28,9%). Combined sensor activity is between 
2% and 13%. The test showed that the average values   of the results for Bodily-Kinesthetic intelligence are above 
67.45 ± 15.41 for BG students and 69,32 ± 13,94 for foreign students. In the case of Bulgarian students, Spa-
 al intelligence is above average (64,06 ± 20,97) , while in the case of foreign students the most prominent 

sensor activities are Linguis  c and combina  on of Kinesthetic and Visual intelligence with values   (55,88 ± 14,76 
and 54,44 ± 4,9 respectively). The comparison with the results of the control group shows that sections for 
Bodily-Kinesthetic, Visual and combined Kinesthetic-Visual intelligence are with highest score (76,67; 69,17 and 
68,75). There are differences in sensor activity that are statistically significant for Bodily-Kinesthetic and Spa  al 
intelligence. The results of the group were compared to the multiple intelligence of students studying dental 
medicine. The differences in sensor activity according to the chosen profession were revealed.

Keywords: multiple intelligence, sensor activity, quality of training

Въведение 
Обучаваните в момента студенти са от Net-поколението, върху чието развитие интернет и компютър-

ните технологии имат огромно влияние. Това налага преосмисляне на методиките за преподаване и въ-
веждането на обучение съобразено с тяхната сензорната активност [1].

Оценяването на сензорната активност на студентите, може да се осъществи чрез теорията на Хауърд 
Гарднър за множествената интелигентност(МИ), изследвайки тяхната телесно-кинестетична, вербално-
лингвистична и пространствено-визуална интелигентност. Тези типове интелигентност се разпределят и 
комбинират различно у индивидите и оформят различни личностни профили. 

Теорията за множествената интелигентност е представена за пръв път в книгата Frames of Mind през 
1983[2]. От тогава тази теория е обект на проучване и приложение от множество изследователи-педаго-
зи. Тя позволява да се проследят връзки между интелигентността и усвояването на чужд език. Публика-
циите по темата разглеждат успешното обучение съгласно методика, съобразена с модела на МИ в раз-
личните етапи на образованието, като най-убедителни са описанията относно началното образование 
[3]. В българското образование е създадена и апробирана система от учебни дейности на обучението 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА ГАРДНЪР ЗА ОЦЕНКА НА СЕНЗОРНАТА 
АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИ ФАРМАЦЕВТИ ОТ МУ-СОФИЯ

APPLICATION OF GARDNER’S THEORY FOR ASSESSMENT OF THE SENSOR 
ACTIVITY OF STUDENTS FROM MU SOFIA

Миглена Георгиева Донева1, Константин Василев Митов1 
1Медицински университет, Фармацевтичен факултет, София
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по английски език във втори клас, съобразена с теорията за множествената интелигентност [3]. Съгласно 
изследването, приложението на теорията за множествената интелигентност в обучението по английски 
език води до повишаване на ефективността му. 

Съвременното образование обръща повишено внимание на персоналните особености, потребности 
и интереси на обучаваните, което обуславя прилагането на теорията на Хауърд Гарднър като подход в 
обучението. Ако процесът на обучение се съобрази с преобладаващата сензорна активност на студенти-
те, това би довело до по-добри резултати при преподаването и повишаване на успеваемостта им. През 
1967 Г. Лозанов свързва музикалното и визуалното стимулиране, както и интегрирането на жестове и дви-
жения, с подобрения в процеса на усвояване на чужд език [4]. Някои от идеите на Г. Лозанов биха мог-
ли да се приложат не само в езиковото обучение, но и в други области. Нараства броят на публикациите 
които анализират връзката между отделните страни на човешката интелигентност и усвояването на пре-
подавания материал [5]. 

Целта на настоящото изследване е оценка на множествената интелигентност и в частност сензорната 
активност на студенти по фармация (българи и студенти-чужденци). Основната хипотеза е, че студентите 
по фармация са с добра логико-математическа интелигентност, поради необходимостта от усвояване на 
материал от областта на природните науки. Проведеното проучване ще спомогне за търсене на нови на-
чини за представяне на материала и за по-доброто му осмисляне и възприемане от студентите. Анализът 
на направените изследвания ще спомогне за оптимизация на обучението на студентите.

Материали и методи
Използван е теста на Гарднър1 за оценка на множествената интелигентност на 257 български студен-

ти (БГ), от които 199 жени и 58 мъже, и 48 студенти-чужденци (СЧ) - 22 жени и 26 мъже. Възрастта на ан-
кетираните е 18-21 год. Средната възраст при чужденците е 19,32 ± 2,29 г., а при българите – 19,39 ± 1,28г. 
За сравнение на резултатите бе използвана контролна група от 38 студенти избрани на случаен принцип, 
които не изучават природо-математически науки. Контролната група се състои от 16 мъже и 22 жени на 
възраст между 18 – 28 г. Средната възраст на жените е 22,91± 2,97, а на мъжете 20,93± 3,19 год. . 

Тестът се състои от девет раздела (означени с S1 – S9) с по 10 въпроса1. Разделите съответстват на де-
ветте типа интелигентност – натуралистична (S1), музикална (S2), логико-математическа (S3), екзистенци-
ална (S4), интерперсонална (S5), телесно-кинестетична (S6), вербално-лингвистична (S7), интраперсонал-
на (S8) и пространствено-визуална интелигентност (S9). На всеки въпрос с положителен отговор се поста-
вят десет точки и се сумират. Максималният брой точки от всеки раздел е 100. Когато сумата от точките за 
даден раздел е под 30, говорим за ниско ниво на интелигентност, стойности 31 – 60 показват средно ни-
во на интелигентност и над 61 точки - високо ниво на интелигентност. Средните резултати на участници-
те са разделени на подгрупи според пола и националността им.

Осреднените резултати от всички секции Sav, както и средните резултати за математическата интели-
гентност S3 и сензорната активност на студентите (S6,S7,S9, S6=S7, S6=S9, S7=S9, S6=S7=S9) бяха оценени 
и сравнени за трите групи от изследването - студенти по фармация, студенти по фармация-чужденци и 
контролна група. Допълнителни въпроси от [1] бяха включени за оценка на предпочитания начин на уче-
не: “Когато трябва да науча нещо нещо ново, аз обикновено: А) Искам някой да ми го обясни, B) Искам 
да прочета за това в учебник, С) Искам да го изпробвам, да създам модел”. Предпочитания от студентите 
начин на преподаване беше определен чрез следния въпрос „Предпочитам преподаватели, които: А) Из-
ползват лекционни материали с информативни разяснения и дискусии; В) Пишат на дъската, използват 
визуални помагала; С) Изработват постери, модели, практически курсове и различни активности в час;“.

За обработка на резултатите бяха използвани дискриптивна статистика, t-тест и непараметрични те-
стове. Средна стойност на параметрите беше изчислявана при не по-малко от три стойности. За опреде-
ляне надежността на теста, група от 64 човека беше помолена да отговори отново на въпросите пет ме-
сеца след първото анкетиране. Надежността на теста беше оценена чрез използване на коефициента на 
Пиърсън за количествените резултати – Sav и S3 и непараметричен тест за оценяване надежността на ре-
зултатите за сензорната активност. Използваното ниво на значимост е 0,05. 

Резултати
Данните за средната множествена интелигентност, математическата интелигентност и сензорната ак-

тивност за изследваните групи като цяло и разделението по пол са представени в Табл. 1, 2, 3. Опреде-
лени са не само трите вида активности в чист вид, но и комбинацията от различните видове активност.
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Таблица 1. Резултати за българските студенти
Sav. S3 S6 S7 S9 

общо 51,62±11,41 55,92±15,36 67,45±15,41 52,82±9,52 64,06±20,97
мъже 48,86±13,44 57,06±18,24 68,41±13,11 50±5 62,14±22,37
жени 55,06±17,93 59,27±18,16 66,51±17,69 55,65±14,04 65,97±19,58

S6=S7 S6=S9 S7=S9 S6=S7=S9
общо 50,7±9,31 52,91±15,06 52,71±10,32 36,57±9,45
мъже 22,5±2,5(n=2) 45,83±12,21 50±6,32 15±5(n=2)
жени 53,56±16,12 60±17,91 55,42±14,32 39,86±13,95

Таблица 2. Резултати за чуждестранните студенти
Sav. S3 S6 S7

общо 54,62±17,36 57,73±22,16 69,32±13,94 55,88±14,76
мъже 55,25±18,63 57,27±25,33 66,03±19,37 55±15
жени 57,87±19,91 54,54±20,67 72,63±8,51 56,76±14,53

S9 S6=S7 S6=S9 S7=S9 S6=S7=S9
общо 48,68±18,69 61,25±5,7 54,44±4,8 70 (n=1)    -
мъже 30±11,41 65(n=2) 58,33±4,08 70

( n=1)

70 (n=1)

жени 67,36±25,98 60 (n=1) 50,55±9,26  ( n=0)  (n=0)

С n е обозначен броя на студентите, със съответната активност.         

Таблица 3. Резултати за контролната група
Sav. S3 S6 S7

общо 58,16±14,57 60,43±21,87 76,67±15,85 40
мъже 58,19±14,53 63,13±21,52 73,33±19,66 (n=0)
жени 58,13±14,61 57,72±22,23 80±12,25 40(n=1)

S9 S6=S7 S6=S9 S7=S9 S6=S7=S9
общо 69,17±26,16 40 68,75±10,31 53,33±5,77   _
мъже 68,33±23,17 (n=0) 60 (n=1) 53,33 ±5,77 (n=0)
жени 70±29,15 80 (n=2) 77,5±20,62 (n=0) 50(n=1)

Резултатите от теста на Гарднър за оценка на личностния профил на студентите показват, че средната 
интелигентност на студентите по фармация - българи е 51,62±11,36; 54,62±17,36 за чужденци и 58.16±14,57 
за контролната група. Средните стойности на резултатите, описващи математическата интелигентност са 
както следва: 55.92±12.71 за българи, 57,73±22.16 за чужденци и 60,43±21,87 за контролната група. На 
фиг. 1, 2 и 3 са представени средните резултати за Sav и S3 за участниците, разделени по националност 
(фиг. 1) и по пол и националност (фиг. 2а, б). И трите групи имат множествена интелигентност над сред-
ната и висока математическа интелигентност. Количественото оценяване на резултатите показа, че няма 
статистически значими разлики между средната множествена интелигентност и математическата инте-
лигентност за трите групи.
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Фиг. 1 Средни стойности на резултатите за средната и математическата 
интелигентност на изследваните групи.

Резултатите за средната интелигентност Sav за българската и контролната група се различават статис-
тически значимо (р=0,017). Няма статистически значими различия между резултатите за S3 на отделните 
групи (р>0,05). Сравняването на резултатите за средната множествена интелигентност и математическата 
интелигентност между половете показа, че само в българската група има статистически значими разли-
ки между средната множествена интелигентност при мъжете и жените (р=0,015). Наблюдават се и статис-
тически значими разлики между средната множествена интелигентност при мъжете българи-студенти и 
контролна група (р=0,018). Като цяло, изследваните групи имат по-висока математическа интелигентност 
отколкото средна интелигентност, като при жените математическата интелигентност е по-ниска отколко-
то при мъжете.(Графики 2 а,б). 

Фиг. 2 Средни стойности на резултатите за Sav(а) и S3(б) за трите изследвани групи, 
разделени по пол и националност.

Изследвано беше процентното съотношение на студенти с ниска (под 30 т.) и висока математическа 
интелигентност (над 60 т.) и резултатите са представени в таблица 4 и графика 3.

Таблица 4. Съотношение на студентите с ниска и висока математическа интелигентност 
според пола им.

БГ-
мъже

[%]

БГ-
жени

[%]

Всичко

 [%]

Чужденци 
мъже

[%]

Чужденци 
жени

[%]

Всичко

 [%]

Контр. 
група-
мъже

Контр. 
група-
жени

Всичко

[%]
S3<=30 14,6 14,2 14,4 12,7 21,5 17,2 12,5 18,2 15,3
S3>=60 62,8 51,8 57,4 55,2 56,1 55,6 68,7 59,1 63,9
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Фиг. 3 Процентно съотношение на студенти с ниска и висока математическа интелигентност (S3).

Резултатите от изследването сочат, че 14,4% от българските студенти и 17,2% от чуждестранните сту-
денти имат ниско ниво на логико-математическа интелигентност (под 30 т.), докато 57,4% (БГ) спрямо 
55,6% имат високо ниво на математическа интелигентност- над 60 т . Разпределението по пол показва, че 
14,6% от мъжете и 14,2 % от жените при българските студенти имат ниско ниво на логико-математическа 
интелигентност (под 30 т.), докато 62,8% от мъжете и 51,8% от жените имат високо ниво – над 60 т. При 
чуждите студенти разпределението е както следва: 12,7% от мъжете и 21.5% от жените имат ниско ниво 
на логико-математическа интелигентност (под 30 т.) и 55,1% от мъжете и 56,1% от жените имат високо ни-
во – над 60 т. Няма статистически значими разлики между изследваните групи по отношение на процент-
но съотношение на студенти с ниска и висока математическа интелигентност.

Средните стойности и процентното съотношение на резултатите за сензорната активност на трите из-
следвани групи са представени в Таблици 1 – 3 и Таблица 5. 

Таблица 5. Процентното разпределение на сензорната активност
S6[%] S7[%] S9 

[%]

S6=S7

[%]

S6=S9

[%]

S7=S9

[%]

S6=S7=S9

[%]
БГ 43,6 11,2 19,1 6,2 8,9 5,4 5,4
ЧС 35,4 12,5 25,1 8,3 14,5 2,1 2,1

Контр. група 39,4 2,6 28,9 5,2 13,2 7,8 2,6

И в трите групи преобладава телесно-кинестетичната интелигентност (35% – 43.6%), следвана от прос-
транствено-визуалната интелигентност, която се изменя в граници 19% – 28.9%. Всяка една от комбини-
раните сензорни активности е представена при групите в интервала 2% – 13%. Хората с комбинирана сен-
зорна активност са между 26% – 29% от всяка група. 

Фиг. 4 Средни стойности на резултатите за сензорната активност за изследваните групи (а), про-
центно разпределение на сензорната активност в групите (б). 
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Средните стойности на резултатите за телесно-кинестетична и пространствено-визуална интелигент-
ност са най-високи за българската и контролната групи (Фиг. 4а). Процентното съотношение на типовете 
сензорна активност в трите разглеждани групи са представени на Фиг. 4б). 

Резултатите за сензорната активност на студентите – фармацевти бяха cравнени с данните публику-
вани от Манчорова за сензорната активност н студенти-стоматолози [3]. (Фиг. 5). Според Манчорова, сту-
дентите-стоматолози имат следната сензорна активност: S6 – 16,4%, S7 – 12,3%; S9 – 12,3%; , S7=S9 – 9,5%; 
S6=S9 – 21,9%; S6=S7=S9 – 9,6%. Докато при фармацевтите преобладава телесно-кинестетичната интели-
гентност (43,6%), то при стоматолозите има превес комбинацията между телесно-кинестетична и прос-
транствено-визуална интелигентност (S6=S9 общо 21,9%). Втора по честота е телесно-кинестетичната ин-
телигентност S6 (16,4%).

Фиг. 5. Сравнение на сензорната активност на студентите–фармацевти и студенти 
по дентална медицина (СДМ).

Студентите трябваше да отговорят на два допълнителни въпроса във връзка с предпочитания от тях 
начин на учене и предпочитания начин на преподаване. Резултатите показват, че когато трябва да нау-
чат нещо ново, 46% от студентите искат някой да ми го обясни, а 43% искат да прочетат за него в учеб-
ник. Предпочитаният от студентите начин на преподаване е с използване на лекционни материали с ин-
формативни разяснения и дискусии (45,5%). В същото време 34,% от тях изискват в преподаването да се 
включват модели, практически курсове и различни активности в час.

Изчислен беше коефициентът на надежност на теста за средните резултати от теста и резултатите за 
математическата интелигентност. Приема се, че коефициентът на надеждност трябва да варира в интер-
вала от 0.5 до 1. Получените стойности на коефициента на корелация между данните на двата теста за S3 
(0,72), и за Sav (0,83) е висока което означава, че тестът отчита надеждно резултатите.

Дискусия
Съвременното образование обръща повишено внимание на гъвкавостта и адаптивността на обучение-

то. Доказано е, че активното внимание активира само краткосрочната памет [4]. Това налага използването 
на теорията на Хауърд Гарднър и различните типове интелигентност за стимулиране на дългосрочната па-
мет и възможността за усвояване на материала. Приложението на теста за множествената интелигентност 
дава възможност за разкриване на преобладаващата сензорна активност на всяка една административна 
група. Така преподавателят би могъл да повиши ефективността на преподаването като подобри процеса на 
запомняне чрез прилагане на подходящи техники за най-добро използване на тези способности. 

Входящите тестове са повсеместна практика в процеса на обучение. Те не само ориентират препо-
давателя относно общото ниво на подготвеност на обучаемите и на кои от пропуснатите и/или неусвое-
ни раздели от материала трябва да се наблегне, но и показват на самите обучаеми доколко са овладели 
преподавания материал. Чрез тях може да се подобри усвояемостта на преподавания материал, ако се 
отчете, че процесът на забравяне протича по експоненциален закон. Според изследванията на Ебингхаус 
и последователи 59,2% от информацията се помни/запазва в първите двадесет минути, докато след 1 
ден запомнената от паметта част е 33,7%, след 2 дни – 27,8%, след 3 дни – 25,4%, след 31 дни – 21,1% 2 . 

Използвайки като входящ тест теста на Гарднър, разкрихме особеностите за възприемане на инфор-
мация от студентите по фармация, като оценихме средната им множествена интелигентност, сензорната 
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активност и логико-математическата им интелигентност. Резултатите на студенти по фармация (българи и 
студенти-чужденци) бяха сравнени с резултатите на контролна група на същата възраст (18 – 28 г.), която 
не се занимава с природни науки, както и със сензорната активност на студенти по дентална медицина. 

Най-големи разлики в средни стойности на резултатите за сензорната активност има между българ-
ските студенти и контролната група, а най-големи разлики в средни стойности на резултатите за мате-
матическата интелигентност между българските и чуждестранните студенти. И при двете групи се на-
блюдава изразен превес на телесно-кинестетичната сензорна активност- средна стойност на резултатите 
67,45±15,41 т. за българските и 69,32±13,94 т. за чуждестранните студенти. Следващата най-добре проя-
вена сензорна активност при българските студенти е пространствено-визуалната интелигентност със сре-
ден резултат 64,06±20,97, докато при чуждестранните студенти най-добре изявените сензорни активнос-
ти след S6 са активностите S7 и S6 = S9 със стойности 55,88±14,76 и 54,44±4,9, съответно.

Сравнението с резултатите за контролната група студенти показва, че сензорни активности S6, S9 и 
S6 = S9 са с най-висок резултат 76,67±15,85; 69,17±26,16 и 68,75±10,31. Няма статистически значими раз-
лики между средните стойности за S6 и S9 на съответните групи, както и междуполови различия вътре в 
групите р>0,05.

Резултатите за сензорната активност на студентите – фармацевти бяха сравнени с публикуваните от 
Манчорова данни за сензорната активност на студенти-стоматолози [1]. И при двете групи телесно-ки-
нестетичната интелигентност и кинестетично-визуалната интелигентност са преобладаващи. При фарма-
цевтите превес има телесно-кинестетична интелигентност 41,4%, срещу 16,4% при стоматолозите, а при 
студентите от специалността дентална медицина преобладава кинестетично-визуалната интелигентност 
(S6= S9=21,9%) 

Резултатите за кoмбинираните сензорни модели (вербално-кинестетична, визуално-кинестетична и 
вербално-визуална) за възприемане на информацията показват, че докато при фармацевтите те са в гра-
ниците 4,6-8,6% с най-голям дял на визуално-кинестетичната активност (8,6%, виж Табл.3), то при студен-
ти-стоматолози използващите кoмбинирани сензорни модели са тези с визуално-кинестетичната актив-
ност – 21,9% [1]. Тъй като за определяне на сензорната активност Манчорова използва други тестове, ре-
зултатите могат да се сравняват само качествено. Резултатите показват различията в сензорната актив-
ност според избраната професия.

Оценяването на средната множествената интелигентност и сензорната активност на студентите е 
желателно да се прави заедно с входящия тест по предмета. Резултатите от настоящото изследване ще 
ни дадат възможност да се съобразим с познавателните способности на студентите и използвайки инди-
видуалните им различия, да повишим ефективността на педагогическия процес. 

Заключение
Основно обобщение на настоящата работа е, че всички изследвани групи студенти имат средно ниво 

на множествена интелигентност и добра логико-математическа интелигентност, като в сензорната актив-
ност преобладаваща е телесно-кинестетичната интелигентност. Отчетени бяха различия в сензорната ак-
тивност според избраната професия.

Налице е необходимост от по-детайлни проучвания в подкрепа на приложението на теорията на 
Гарднър в обучението, подкрепени със статистически данни.
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Abstract: The purpose of this report is to reveal the projections of the animation approach in pedagogical 
science. In the pedagogical aspect, the animation approach is related to the contemodern dimensions of the 
leading ideas of education in relation to the pedagogy of leisure time, methodology, extracurricular and extra-
curricular activities, social and cultural pedagogy, informal education, preschool and primary school pedagogy, 
sports, , rehabilitation, medical (sanatorial) and aesthetic (artistic) pedagogy and methodology of education. 
On the other hand, more and more attention is paid to the active pedagogical interaction, the formation of 
emotional and social competences. The term “animation” is coming relatively soon in pedagogy from other 
spheres of public life, which is why pedagogical animation should be seen as an effective and innovative 
approach in modern learning. 

Keywords: animation approach, modern learning, preschool and primary school pedagogy 

Понятието „анимация“ е вариативно по характер и се използва освен във филмовата индустрия, ком-
пютърните технологии, туризма и в съвременното образование.

Понятието „аниматор“ в някои източници се превежда (разбира) като фасилитатор или „мотиватор“ 
или „модератор“, но това по-скоро подценява значението му. В образованието анимативният подход ко-
респондира най-близо с идеята за „учене чрез преживяване“. Същността на обучението чрез преживява-
не е обобщена от философа Джон Дюи, който твърди, че „ Това образование, за да постигне своите цели 
както за отделния ученик, така и за обществото трябва да се основава на опита – който винаги е истински-
ят житейски опит“[1, с.39]

„В социално-педагогическата практика анимацията е средство за взаимодействие и въздействие 
спрямо целевата група, което подпомага процеса на помагането.“ [2, с.350] Инициативата и активното 
участие в обучението водят до личностна промяна и растеж. Именно чрез анимативния подход се въвли-
чат участниците в най-разнообразни предизвикателни ситуации в нестандартни условия и среда, което 
води до нови емоционални, интелектуални и поведенчески реакции. От друга страна, активното участие 
в обучението, води до повишаване на желанието за учене. Обучението чрез използването на аниматив-
ния подход използва понятието „анимация“, заради неговите под значения „да вдъхнеш живот“, „да ус-
кориш, да съживиш, да вдъхновиш“.

Функцията на анимацията се разглежда като „учене чрез въздействие“, в ситуации, където играейки 
детето проявява своите способности и личностни качества, вдъхновявайки се от преживяното и придоби-
вайки на тази база нов собствен опит. 

В тази връзка Марк Смит [3] разглежда следните основни видове анимация:
1. Креативно – изразителна (Creative-expressive animation)
2. Социо – културна (Socio-cultural animation)
3. Анимация на свободното време (Leisure-time animation)
Креативно – изразителна анимация
В рамките на този вид анимация се насърчават и вдъхновяват хората да се занимават с музика, теа-

тър, танци и други форми на изкуството, участието в които доставя удоволствие и забавление, предоста-
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вя се възможност за себе изразяване, което от своя страна обогатява знанията и уменията на участници-
те в процеса. Това е целта на работата на много обществени и младежки организации, центрове за рабо-
та с деца, училищни школи и парти агенции. 

Анимацията все повече се използва в някои страни, за да се опише художествено – творческата рабо-
та, на преподавателите занимаващи се с изкуство. Например, аниматор може да бъде: практикуващ ар-
тист, във всеки вид изкуство, чиито личностни умения и таланти се използват, за да се даде възможност 
на останалите да проектират, измислят, създават произведения на изкуството от всякакъв вид. [4, с. 9]. В 
този смисъл, редица оркестри в Англия наемат музиканти или композитори като аниматори. Тяхната за-
дача е да се слеят с публиката, която да получи шанс да се свърже с част от оркестъра и така да се даде 
шанс на зрителите да се докоснат до музиката по нов по – вълнуващ начин. [4]

Социо-културна анимация
В рамките на този вид анимация, аниматорите работят с хора и групи, участвайки в управлението 

на общността, в която живеят. Това е определението в доклад на Европейската културна фондация през 
1973. Анимацията е стимул, който повишава умствените, физическите и емоционалните способности на 
човек в дадена област, помагайки му да предприеме по-широка гама от преживявания, чрез които да по-
стигне по-висока степен на себереализация, себеизразяване и осъзнаване за принадлежност към даде-
на общност. [5]

С други думи, тази форма на анимация е свързана с идеи за развитието на общността, за образование 
и учене в социални групи. Аниматорът има за цел да подпомогне развитието на индивидуалните и гру-
пови способности, за да улесни участниците да управляват социалната и политическата реалност, в която 
живеят „[5, с.12)]. Това е неформално образование, при което се използват психо – социални методи за 
постигане на увереност и възможност за изразяване на всеки човек. 

Анимация на свободното време
Свободното време, е времето през което човек използва за да се разтовари, да релаксира, да се за-

реди с енергия или време през което може да прави всичко това, за което не му достига време. В преду-
чилищна и начална училищна възраст погрешното разбиране за това как децата да прекарват свободно-
то си време и скуката от обичайните дейности крие и много опасности. Изследване, реализирано от М. 
Дишкова, показва, че повечето ученици имат почти постоянен достъп до компютър и Интернет. Те пре-
карват по-голямата част от свободното си време с компютърни занимания. Най-предпочитаните от деца-
та компютърни игри са изпълнени с брутални сцени на жестокост, насилие и агресия, които се изпълня-
ват от главния герой, т. е. играчът, следователно – детето. Подобно прекарване на свободното време мо-
же да се окаже сериозна предпоставка за поява на девиантно поведение у детето[6, с. 34] Анимацията 
е една от видовете дейност даваща възможност за развитие на личността и групата. Чрез тази дейност в 
ежедневието на децата нахлуват- приключенията, очакваната радост, положителната перспектива, коя-
то може да се превърне в главна цел, жизнен мотив, идеал. Има възможност за педагогическо осмисля-
не на развлекателните занимания на децата, за изпълването им с богато съдържание, за приобщаването 
им към културните традиции и постиженията на своя народ, на общността.

Дейностите на свободното време имат много общи характеристики, но и своя специфика. Общото мо-
же да се търси в следните направления:

  Организират се в свободното време на децата през учебната година, в празничните дни, през ва-
канциите.

  Нямат задължителен характер, осъществяват се на доброволен принцип.
  Право на свободен избор на видове и форми на дейност, съобразяване с индивидуалните интере-
си, възрастовите особености, способности и увлечения;

  Мобилност и гъвкавост.
  Динамика на развитието на съдържанието и организационните форми на работа.
  Няма строга регламентация във времето.
  Ръководството се осъществява както от професионални педагози (учители), така и от специалисти 
от различни области на науката и техниката, изкуството, спорта.

  Голямо разнообразие на видовете и тематиката на организационни форми.
При организацията на свободното време на децата и учениците традиционно се използват колектив-

ни форми, които най-често са съобразени с потребността на учителите от допълнителни занимания за по-
криване на образователното съдържание по фундаментални дисциплини(математика, български език). 
Най-често децата и учениците са от една възрастова група и ритъмът на работа се определя от групата и 
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от учителя. Анимативният подход позволява адаптиране на ученето и заниманията на свободното вре-
ме индивидуално към всяко дете или към част от групата. Участието на деца от различни възрасти създа-
ва подкрепяща и мотивираща среда за сътрудничество. Избирайки сами заниманията си, децата изпъл-
ват свободното си време според собствените интереси и възможности, което от своя страна им позволя-
ва налагане на собствени темпове и правила. Учителите са повече в ролята на фасилитатори, подпомага-
щи процеса. Акцентът се поставя върху социалното развитие. Предполага съобразяване с потребностите 
на групата, споделяне на успехите неуспехите с партньорите в обединението по интереси, радостта от по-
стигнатото, и чувството, че резултатите са получени с общи усилия. 

Анимацията на свободното време се разглежда във Великобритания и САЩ като подход, чрез който 
се организират децата от предучилищна и училищна възраст в парти центрове, площадки за приключе-
ния, интерактивни библиотеки за детски играчки, центрове за забавления и организирани спортни дей-
ности. Анимативният подход се налага и извън тези граници, като се включват дейностите на аниматори-
те, които съдействат и управляват свободното време в търговски центрове, ваканционни селища, турис-
тически обекти. 

Много бързо новият подход в образованието получава широка обществена подкрепа и приемане. 
Желанието за по-близко общуване, създаването на приятелски взаимоотношения се проявява като иде-
ал в групите и се различава от популярния метод на образование в миналото. 

Социалните активности в наши дни са свързани преди всичко със социалната интеграция, като се ра-
боти с групи от деца, ученици и възрастни с цел насърчаване на интеграцията. Ценят се и се насърча-
ват групови активности-ваканции, излети, пикници, спортни дейности, организирани и съсредоточени в 
кварталите по местоживеене. Това е и новият фокус на единство (сплотеност), който да превърне свобод-
ното време в приятно и забавно преживяване сред близки и съседи. 

Нещо повече, разгледан в своя по-широк смисъл, анимативният подход може да се определи като сред-
ство за социализация на личността. Анимацията като процес на междуличностно общуване, предоставя ус-
ловия за създаване и съгласуване на представи за общо одобрявано и социално приемано поведение. 

За да се обясни смисъла на понятието „анимация“ в образователен контекст, се разглеждат образо-
вателните парадигми разпространени и широко разработени в последните години. Каква е връзката на 
анимативния подход с образованието и възпитанието?

Образованието е процес на целенасочено формиране на социалната и професионалната годност на 
личността за обществена изява” [7, с. 19]

Възпитанието е целенасочен, сложен, продължителен и диалектически противоречив процес на пре-
даване на натрупания обществено-исторически опит от по-старите поколения на новите поколения, с цел 
подготовката им за съзидателна творческа дейност [ 8, с. 22]

Най-общо можем да обобщим, че 
  Образованието е мотивация, улесняване и грижа за участниците в образователния процес
  Възпитанието е моделиране, формиране на личностни качества на участниците в образователния 
процес. 

  Анимацията е съживяване, вдъхновяване на участниците в образователния процес.
Има сфери на значително припокриване на тези понятия, като например начина по който всяко едно 

от тях може да бъде разбрано в смисъла на грижата за човешкото съществуване. Те извеждат различни 
измерения. От една страна стремеж за откриване на нови възможности пред хората, насърчаване за ак-
тивно включване в различни по вид активности или кампании. От друга страна създаване на потребност-
но – мотивационна среда, в която хората могат да развият специфични умения и способности. От трета 
страна се цели осъзнаване на чувства, преживявания, ценности и идеи. В някои отношения образование-
то, анимацията и възпитанието се свързват с друга позната тройка думи: знания, умения и нагласи. 

Всяка от горепосочените думи може да се каже, че има пасивна и активна страна. Пасивната страна 
е в предоставянето на някакъв вид услуги в трите думи. Това често се свързва с третирането на хората ся-
каш са обекти. Аниматорът им вдъхва живот, учителят се опитва да ги моделира и напътства. т.е. упраж-
нява се въздействие над тях. “Активното“ ориентиране не разглежда хората като обекти, а като активни 
участници в процеса. В това ориентиране аниматорите полагат усилие за взаимодействие с участници-
те, поставяйки ги в нетрадиционни ситуации. Аниматорите възприемат хората като активни участници, 
общуват с тях като с равни, присъединяват се към тях , преживяват техните победи и загуби, помагат им 
да видят смисъла на своите грешки, да опознат силните и слабите си страни и да осъзнаят собствения си 
свят и света, в който живеят.
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Концепцията на понятието „анимация“ разкрива съществената роля на аниматорите като носители 
на вдъхновение, съпреживяване, насърчаване, подтикване към действие. Ролята на аниматорите е мно-
гопластова и изисква голямо разнообразие от взаимосвързани стратегии и умения за преподаване и уче-
не. Когато анимацията бъде разбрана и почувствана като нещо повече от вдъхновяване, съживяване, 
подпомагане и разбрана в пълния си социален, човешки и образователен смисъл, то тогава може да се 
превърне в много идеен педагогически подход.

Анимативният подход не може да се постигне в интеграция с битуващия императивен подход в обу-
чението. Характерната за технологичното обучение работа по инструкция и образец поставя ученика в 
позицията на изпълнител. Тази роля не е достатъчна за възпитаването на инициативност, творчество, мо-
тивация за учене, за възпитаване на ценности и положително отношение към образователния процес. 
Нужно е да се осъществява личностно-ориентиран подход и ученикът да е субект в обучението, нужни са 
условия, в които и чрез които ученикът да изявява своята индивидуалност. Нужно е обучението да е ори-
ентирано към силните страни на всеки ученик и да не се изисква от всички за едно и също време да по-
стигнат всичко. Нужно е да се осъзнае, че не постигането на целта е най-важна, а пътят, който изминава 
ученика, за да я постигне. 

Потребността от анимация в образованието съществува реално, тъй като е породена от актуалните 
дефицити на жизнената среда, които не са намерили конкретен израз в съзнателното ежедневие на деца-
та. Ефективната анимация допринася за повишаване на положителните емоции, превантивно въздейст-
ва в борбата със стреса и стимулира психическото стабилизиране на личността. Трите области на психи-
ческото развитие, които могат да се повлияят от използването на анимативни подходи в образователния 
процес са: 

  Повишаване на самооценката на децата – Чрез забавното учене, вълнуващите преживявания по 
време на игра се създава неконкурентна среда за себеизразяване, изгражда се положителна само-
оценка, липсата на страх от грешки стимулира развиването на творческия потенциал. 

  Социализация на децата – общуването с връстници в непринудена и спокойна атмосфера е фактор 
за обединяването им около обща идея, постига се чувство за принадлежност към групата. Прово-
кира се социалната активност на детето, активизират се неговите психически сили, което подпома-
га емоционалното развитие и включване в заобикалящия свят. Освен всичко посочено, чрез анима-
тивния подход се подобрява комуникацията и се пренасочва желанието на детето за изказ в други 
невербални, продуктивни форми. Активира в позитивна посока тяхната социална активност и от-
там -социализацията 

  Стимулиране на емоционалната интелигентност – Според съвременните психолози развитието на 
емоционалната интелигентност е ключов фактор за адекватното участие на индивида в живота, ко-
гато той не само реагира на случващото се, но и действа, взима решения. Управляването на емо-
циите – собствените и тези на околните – започва още от ранна детска възраст. Предполага се, че 
използването на анимативния подход в образователния процес би улеснил развитието на емоцио-
налната интелигентност и би стимулирал детето да изразява своите чувства и емоции с лекота.

В България в последните години се предлагат много изследователски теории за приложението на 
анимацията в образователния процес. Педагогическата анимация се дефинира от Пламен Радев като 
„стимулиране и поощряване на активност на учениците във възпитателните дейности и ученето чрез раз-
лични форми и методи за забавления, игри, атракции, шоу, занимателност, развлекателност, интензив-
на комуникация и непринудено творчество, които са или предварително проектирани или са спонтанни“ 
[9, с. 21]

Нели Бояджиева разглежда анимацията като подход, принцип, метод, средство или алтернатива, 
която може да бъде прилагана на всеки етап от процеса на възпитание и образование и да бъде използ-
вана във всеки негов вид.[10] Според авторката анимацията е и едно съвременно измерение на общи-
те педагогически принципи, които се отнасят до възпитанието и образованието. Играта, двигателната ак-
тивност, приключенията, творческите ситуации, рекреационните занимания, са основни средства при ре-
ализацията на анимативния подход. На тяхна основа могат се обособят различни видове анимация (пе-
дагогическа- възпитателна и дидактическа, игрова, социокултурна, художествена, творческа, спортна, ту-
ристическа, развлекателна) и да се изведат собствени принципни изисквания и правила за приложение.

Педагогическата анимация позволява качествени промени в ценностите на преживяванията и съот-
ветно създава положителен емоционален облик на образователния процес. Училището и детската гра-
дина носят повече радост, която в последствие се характеризира с понятия като приятелска, толерантна 
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атмосфера, добро настроение. Педагогическата анимация съответно не се състои само в консултиране и 
подбуда към определена активност, но и създава среда, която може да доведе до възпитаване на нови 
жизнени ценности, които могат да бъдат охарактеризирани с по- високо качество на организация на сво-
бодното време и на времето прекарано в образователни институции. 

Педагогическата анимация е в пълен унисон с новата философия на образованието и представите за 
новата образователна парадигма, при която детето е в центъра на педагогическото взаимодействие, за-
щото в процеса на обучение е необходимо балансирано да се съчетават едновременно елементи на уче-
нето и играта, на регламентираното и свободното време, на задължението и удоволствието. „Проблеми-
те и предизвикателствата в класната стая се увеличават и усложняват ежедневно, което повишава отго-
ворността на всички училищни специалисти (педагози, начални учители, възпитатели, педагогически съ-
ветници, училищни психолози, директори). Изискват се иновативни стратегии за ефективно педагогиче-
ско въздействие над децата“ [11, с.220]

Приема се, че това е образованието на бъдещето, тъй като традиционната система не удовлетворява 
непрекъснато нарастващите потребности на човека. Забавният характер на обучението осигурява пози-
тивна емоционална нагласа, която е предпоставка за повишаване на интереса към него и стимулира мо-
тивацията за учене.
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Abstract: This ar  cle considers the career development of pedagogical specialists in two direc  ons: norma-
 ve and scien  fi c. The analysis of the legal acts, regula  ng pre-school and school educa  on in Bulgaria, sum-

marizes the current model of career development of pedagogical specialists (teachers in par  cular) while the 
review of scien  fi c publica  ons presents current trends in the defi ni  ons and percep  ons of the researchers 
about career and career development; development and management of career. In the course of the research 
it is ascertaining that at the macro level are established regula  ons for the career development of pedagogi-
cal specialists in pre-school and school educa  on in Bulgaria. The commitment of educa  onal ins  tu  ons (mi-
cro level) is the strategic, tac  cal and opera  onal career management decisions of pedagogical specialists. At 
the same  me, career development, as a set of ac  vi  es related to planning and managing of professional de-
velopment, requires a combina  on of eff orts and responsibili  es of both the educa  onal organiza  on and indi-
vidual pedagogical specialists in it. New percep  ons of career development consider career more as a func  on 
of the individual. Each pedagogical specialist should take responsibility of his/her own career by se   ng up goals 
and plans, searching for informa  on and career resources, talking with the principal of the educa  onal ins  tu-
 on for his/her career; takes advantage of the opportuni  es for development and pursues realis  c career plans.

Keywords: career development, pedagogical specialists

Професионалното и кариерното развитие на педагогическите специалисти, в частност на учителите, е 
ключова политика в страните членки на Европейския съюз, очертана в редица стратегически документи 
(Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Стра-
тегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обуче-
ние 2020” и др.). Поставените цели и набелязаните мерки в европейските документи намират отражение 
и в националните програми, политики и нормативни актове, касаещи предучилищното и училищното об-
разование, и по-конкретно повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие.

Повишеният интерес на държавата към създаване на по-добри условия за професионалното и кари-
ерното развитие на педагогическите специалисти намира израз в разработването и приемането на На-
ционална стратегия за развитие на педагогическите кадри1. В резултат на извършените в нея анализи са 
направени няколко извода, единият от които отчита несъвършенството в системата за кариерно разви-
тие, която:

  „не обхваща всички групи педагогически кадри; 
  не дава гаранции за последователност в заемането на длъжностите; 
  не стимулира конкуренцията между учителите и е предпоставка за напрежение поради недоста-
тъчно разграничаване функциите за различните длъжности, което води и до дублиране на задъл-
жения; 

  забавя кариерното израстване на педагогически кадри на възраст до 35 години“. 

СЪЩНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОПРЕДЕЛЯЩИ 
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

ESSENCE AND CAREER MANAGEMENT OF PEDAGOGICAL SPECIALISTS 
THROUGH THE PRISM OF LEGAL ACTS THAT DEFINE THE CAREER 
DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SPECIALISTS IN BULGARIA
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Една от водещите стратегически цели в Националната стратегия за развитие на педагогическите ка-
дри е изграждане на „единна и ефективна система за образование, обучение, продължаваща квалифи-
кация и условия за професионално развитие на педагогическите кадри.“

 Част от основните дейности за постигане на целта са: 
  „обвързване на продължаващата квалификация, насочена към осъвременяване и разширяване на 
ключови компетентности, с възможностите за професионално и кариерно развитие 

  усъвършенстване на механизмите за професионално и кариерно развитие; 
  критерии за професионално и кариерно развитие, обвързано със заплащането на педагогическия 
труд;

  създаване на възможности за ускоряване прехода от една към друга професионална квалифика-
ционна степен и длъжност при високи професионални постижения; 

  обвързване на заплащането на труда с професионалното и кариерното им развитие, както и с осо-
беностите на регионите и вида училище, в което работят;

  създаване на условия за ускорено професионално развитие в съответствие с професионалните 
стандарти.“ 

Конкретните оперативни цели, дейности, инструменти и отговорните институции за реализиране на 
стратегията са разписани в Националния план за изпълнение на дейностите по Национална стратегия за 
развитие на педагогическите кадри (2014-2020)2. Оперативните цели в него са насочени към „разработва-
не и утвърждаване на единна и непротиворечива система за подготовка и продължаваща квалификация на 
педагогическите кадри; единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната подготов-
ка, продължаващата квалификация и професионалното развитие на педагогическите кадри; разработване 
на общи и специфицирани стандарти за педагогическите кадри и система за контрол на качеството, дифе-
ренцираното заплащане и професионалното развитие на педагогическите кадри; разработване на система 
от специални мерки за привличане, задържане и развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години 
и на специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация в системата на народна-
та просвета”. Една от предвидените дейности за постигане на целите е създаването на „критериална систе-
ма за ускоряване на прехода от едно към друго квалификационно равнище при високи професионални по-
стижения и усъвършенстване на механизмите за професионално и кариерно развитие”.

С приеманото на Закона за предучилищното и училищното образование3 (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 
г., в сила от 1.08.2016 г.) за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно раз-
витие на педагогическите специалисти. В първият от членовете на Раздел ІV Кариерно развитие на педа-
гогическите специалисти, Глава единадесета Учители, директори и други педагогически специалисти от 
закона законодателят дава дефиниция на понятието „кариерно развитие”, а именно: „кариерното разви-
тие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или въз-
питателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността 
на образованието.” В същия раздел законодателят е регламентирал тристепенен модел на кариерно раз-
витие в хоризонтален план на учителите и възпитателите: учител/възпитател; старши учител/старши въз-
питател, главен учител/главен възпитател. Предвидено е и кариерно развитие на другите педагогически-
те специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно 
придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, 
които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

Органът, издал закона, за основа на кариерното развитие на педагогическите специалисти посочва 
учителския стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна 
степен, както и резултатите от атестирането на педагогическите специалисти. Предвидено е намаляване 
на времевата рамка за кариерно развитие чрез вземането предвид на по-големият брой квалификацион-
ни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен, независимо от учителския стаж.

На този етап, чрез приемането на нов закон за предучилищното и училищното образование, държа-
вата създава условия за кариерно развитие на педагогическите специалисти и регламентира основните 
положения на модел за кариерно развитие на педагогическите специалисти в държавен образователен 
стандарт. Целта на кариерното развитие е засилването на мотивацията на учителите за пълноценно учас-
тие в процеса на обучение и възпитание и създаване на условия за конкуренция между тях; осигурява-
не на предвидимост в развитието на кариерата в съответствие с възможности и амбиции; обвързване на 
професионалната кариера с нарастващ престиж, повече отговорности, съответстващо възнаграждение, 
вкл. чрез модела на системата за диференцираното заплащане.



40

Образование и технологии 8/2017

Конкретните условия и редът за заемане на учителските длъжности и за по-бързото кариерно разви-
тие на педагогическите специалисти са уредени в държавния образователен стандарт за статута и разви-
тието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Въпреки че някои текстове пов-
тарят членове и алинеи от Закона за предучилищното и училищното образование, стандартът е ориенти-
ран към създаване на нормативните предпоставки за повишаване на обществения авторитет и социал-
ния статус на педагогическите специалисти, изграждане на ефективна система за квалификация и кари-
ерно развитие, ориентирани към постигането на основните стратегически цели на образователната сис-
тема – създаване на условия за равнопоставено включване в качествен образователен процес.

В Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагоги-
чески специалисти4 е систематизирано съдържанието на професионалния профил, който всъщност е ре-
зюме (описание, обобщение) на базовите знания, умения и отношения, необходими за заемане и из-
пълняване на определена длъжност; определянето на приоритети за професионалното усъвършенства-
не; кариерното развитие; подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическия специалист 
или най-общо казано – за ефективно изпълнение на професионалната му дейност. Конкретните знания, 
умения и отношения са групирани в няколко области на компетентности в зависимост от заемането и из-
пълняването на определена длъжност. Професионалните профили за различните видове педагогически 
специалисти включват следните групи компетентности:

Таблица 1. Длъжности и групи компетентности 
длъжности компетентности

Учител, Възпитател Академични, педагогически, комуникативни, административни
Директор на детска градина,
училище или център за подкрепа за 
личностно развитие

Академични, организационни, управление на ресурси, 
комуникативни, административни

Заместник-директор на институция Академични, организационни и управленски, управление на 
ресурси, комуникативни, административни

Ръководител на направление
„Информационни и 
комуникационни технологии“

Академични, организационни, комуникативни, 
административни

Психолог Академични, диагностични, организационни, административни

Педагогически съветник Академични, педагогически, организационни, комуникативни, 
административни

Логопед

Академични; професионални компетентности,
свързани с превенция, оценка и диагностика на 
комуникативните нарушения;
организационни, административни

Рехабилитатор на слуха и говора
Академични; професионални компетентности, свързани 
с рехабилитация на слуха и говора; организационни, 
административни

Корепетитор, Хореограф, Треньор 
по вид спорт

Академични, професионално-педагогически, организационни, 
комуникативни, административни

В съдържателен план най-общо академичните компетентности в професионалния профил на учителя 
се отнасят до знанията, уменията и отношенията, които следва да притежават, познават, прилагат и спаз-
ват учителите по отношение на първоначалната професионална подготовка и ученето през целия жи-
вот. Педагогическите компетентности на учителите се отнасят до познаване на държавните образовател-
ни стандарти и учебните програми; до знанията, уменията и отношенията за планиране на урок, педа-
гогическа ситуация или дейност в група за целодневна организация на учебния ден; организиране и ръ-
ководене на образователния процес и дейностите; оценяване на напредъка на децата и учениците; уп-
равление на процесите в отделни групи или паралелки от класове и др. Комуникативните компетентно-
сти в професионалния профил на учителя най-общо се изразяват в знания, умения и отношения за при-
лагане на форми, методи и техники за ефективно професионално поведение и работа в екип; комуника-
ция и общуване с членове на общността (ученици, родители, педагогически специалисти) и заинтересо-
вани страни. Административните компетентности на учителя включват познаването, разбирането и при-
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лагането на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, държав-
ните образователни стандарти и институционалните документи, необходими за професионалното изпъл-
нение на задълженията и отговорностите. Организационните компетентности обаче отсъстват в профи-
ла на учителя, въпреки, че те са ключови и свързани със знания, умения и отношения за планиране, ана-
лиз и сътрудничество.

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на 
ниво държава, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование. В този сми-
съл Раздел VIII Кариерно развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 
Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и дру-
гите педагогически специалисти регламентира условията за назначаване на длъжност „учител“, съответ-
но „възпитател“, както и условията и процедурата за заемането на длъжностите „старши учител”/”старши 
възпитател”, „главен учител”/”главен възпитател”. 

Учителският стаж е едно от условията за назначаване и заемане на длъжност. В Наредбата е вписа-
но, че лицата, които постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност и не са придобили 
учителски стаж, се назначават на длъжност „учител“, а за да заемат длъжност „старши учител” следва да 
имат десет години учителски стаж. 

Друго условие за кариерно развитие в хоризонтален план на учителите е придобитата професионал-
но-квалификационна степен. Педагогическите специалисти, въз основа на достигнатото равнище на ква-
лификация, може да придобиват последователно професионално-квалификационни степени:

1. пета професионално-квалификационна степен;
2. четвърта професионално-квалификационна степен;
3. трета професионално-квалификационна степен;
4. втора професионално-квалификационна степен;
5. първа професионално-квалификационна степен. 
Длъжността „старши учител“ се заема от лица, които имат придобита пета или четвърта професио-

нално-квалификационна степен, а длъжността „главен учител“ – от лица, които имат придобита трета, 
втора или първа професионално-квалификационна степен. Като допълнително условие за заемане на по-
следните две длъжности е въведена и придобитата от висшето образование образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“.

Следващите условия за напредване и издигане в професията и за кариерно развитие са оценката 
от последното атестиране и задължителните квалификационни кредити, придобити от педагогическите 
специалисти, за всеки преминат период на атестиране. 

Атестирането, по смисъла на цитираната по-горе наредба, е процес на оценяване на съответствие-
то на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпъл-
нение на длъжността и със стратегията за развитие на институцията. Получените оценки от атестиране-
то служат за кариерно развитие; поощряване на педагогическите специалисти, получили най-високите 
оценки при атестирането, с отличия и награди; насочване за повишаване на квалификацията на педаго-
гическите специалисти с цел актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компе-
тентност; осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник или 
наставници. Учителите, директорите и другите педагогически специалисти се атестират на всеки 4 (чети-
ри) години. Атестирането на педагогическите специалисти се осъществява на два етапа: самооценка на 
атестираното лице и оценка от атестационна комисия в атестационна карта по образец според длъжност-
та, която заема. Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на атестиране по пет сте-
пенна скала: „образцово изпълнение“, „надминава изискванията“, „отговаря на изискванията“, „отгова-
ря частично на изискванията“ и „съответства в минимална степен на изискванията“. Длъжността „старши 
учител“ се заема от лица, които имат оценка от последното атестиране не по-малко от „отговаря на из-
искванията“, а длъжността „главен учител“ – от лица, които имат оценка „образцово изпълнение“ от по-
следното атестиране.

Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обуча-
вал за повишаване на квалификацията си по програми за обучение, одобрени от министъра на образо-
ванието и науката и вписани в информационен регистър. Задължителните квалификационни кредити от 
участие в обучения за повишаване на квалификацията за всеки преминат период на атестиране са не по-
малко от 3 (три) квалификационни кредита. 

За първи път с текстове в Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учите-
лите, директорите и другите педагогически специалисти е създадена възможност за намаляване на време-
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вата рамка за кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. По-бър-
зото издигане на лицата, заемащи длъжност „учител“ в длъжност „старши учител” става чрез подаване на 
заявление до директора на институцията и изпълняване на следните условия: да заемат длъжност „учител“; 
да имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити; да имат 
придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; да имат получена при послед-
ното атестиране оценка „образцово изпълнение“ или оценка „надминава изискванията“. 

Прегледът на издадените след 1 август 2016 г. нормативни актове, регламентиращи кариерното раз-
витие на педагогическите специалисти в България, налага следните констатации:

  по структура, съдържание и тежък командно-административен език, стандартът за статута и про-
фесионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е повече 
„модел за работа с кадрите“5;

  приложеният компетентностен подход за кариерно развитие на педагогическите специалисти е 
частичен и непълен;

  липсва дефиниция за професионално-квалификационна степен;
  в основата на кариерното развитие не са включени в пълен обем образователно-квалификацион-
ните степени; 

  регламентирано е, че планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, ре-
гионално, общинско и училищно ниво, но липсва регламент за разработване на индивидуален 
план за професионално и кариерно развитие;

  липсват механизми и инструменти за управление на кариерното развитие на педагогическите спе-
циалисти в училищните организации;

В хода на проучването на националните програми, политики и нормативни актове се констатира, че 
на макроравнище са утвърдени регламенти за кариерното развитие на учителите в предучилищното и 
училищното образование в България. Ангажимент на образователните институции (микроравнище) ос-
тават стратегическите, тактическите и оперативни решения за управление на кариерата на учителите. Ус-
поредно с това развитието на кариерата, като съвкупност от дейности, свързани с планиране и управле-
ние на професионалното израстване, изисква съчетаване на усилията и отговорностите както на образо-
вателната организация, така и на отделните учители в нея. Защото новите разбирания за кариерно разви-
тие разглеждат кариерата повече като функция на индивида. Така погледнато, учителят следва да поеме 
отговорност за собствената си кариера, като си поставя цели и прави планове, търси информация и ре-
сурси за кариерата, говори с директора на образователната институция за кариерата си; възползва се от 
възможностите за развитие и преследва реалистични кариерни планове.

Динамиката на промените в социалната и икономическата среда, напредъкът на технологиите, ин-
тензивната трансформация в организациите и бизнес средата предават нов смисъл на понятието „карие-
ра”, а така също и нови тенденции в дефинициите и разбиранията на изследователите за кариерното раз-
витие, развитието и управлението на кариерата. Традиционните дефиниции ограничават понятието „ка-
риера” до професионалния живот на индивида, включващ напредъка, успеха и постиженията в него. Ня-
кои изследователи разширяват понятието, като включват към него и идеите за времето, пространството, 
работата и живота. 

Най-разпространеното разбиране за кариерата е, че тя е движението на личността в избрана линия 
на поведение в работата и живота. Е. Хер изтъква, че кариерата не съществува сама по себе си както ра-
ботата и професията, а бива създавана от индивидите. Изследователите У. Патън и М. Макмахън разши-
ряват това определение, отбелязвайки, че кариерата на човек се развива от самия него на базата на въз-
приятията и нагласите му спрямо кариерата. К. МакДаниелс разглежда кариерата като стил на живот, кой-
то включва съвкупността от професионални дейности и дейности в свободното време. Авторите А. Ми-
лър-Тийдеман и Д. Тийдеман въвеждат идеята за  за „живот-кариера», която интегрира кариерата с дру-
ги аспекти на живота на индивида6. Д. Хол и П. Мървис, произхождайки от идеята, че за да оцелее и да 
се адаптира в динамично променящия се свят, човекът трябва да се самогенерира и променя, започват 
да говорят за „многообразна кариера“, управлявана от индивида, моделирана от самия човек, която мо-
же да бъде пренасочвана в отговор на специфичните му потребности. За да опише повишаващата се мо-
билност и гъвкавост на съвременния човек, М. Артър въвежда понятието „кариера без граници“. Подоб-
ни осмисляния на понятието „кариера” всъщност изместват линейния и вертикалния кариерен път и ут-
върждават разбирането за гъвкавост и мобилност на кариерата.
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В отговор на тези тенденции се формират нови концепции и разбирания за кариерното развитие на пе-
дагогическите специалисти. Първоначално във времето учителската професия се е възприемала като безка-
риерна поради линейната структура на управление на училището като организация. С появата на линейно-
функционалната организационна структура на училището, при която се появяват функционални подразде-
ления (педагогически съвет, обединения на учителите по различни принципи, групи, комисии, екипи и др.) 
с функционални правомощия, специализирани в управленски действия и вземането на решения по опреде-
лени въпроси, започва да се отделя голямо внимание на кариерното развитие на учителите. 

„Изследователите на кариерното развитие прилагат два подхода за изясняване на съдържателните 
му аспекти – психологически и социално-икономически. При прилагането на психологическия подход ос-
новно се изследват преживяванията на личността по време на трудовия живот“ [1]. Според изследова-
телите, прилагащи социално-икономическия подход „кариерата е процес, в който се съгласуват личност-
та и работната среда…“ [1]. „С други думи, от позицията на социално-икономическия подход, развитие-
то на кариерата представлява процес на повишаване на конкурентоспособността на работника за пости-
гане на целите на организацията и неговите лични цели. Обединяването на организационните и личните 
цели в процеса на кариерното развитие поставя въпроса за ефективното управление на този процес“[1].

Кариерното развитие е продължаващ процес на управление на живота по време на образование, ра-
бота и повишаване на квалификацията. Това включва повишаване равнището на компетентностите, кое-
то позволява планиране и вземане на информирани решения за избора на професия, кариера, перспек-
тивите за заетост и поддържане на способността за водене на смислен живот. В контекста на организа-
ционното развитие, кариерното развитие на определен сътрудник от персонала може да се разглежда ка-
то управление на собствената професионална, социална и личностна еволюция в организацията и как са-
мата организация или институция с нейната структура и култура спомага за това. 

„Съвременното кариерно развитие включва широк набор от разнообразни дейности, функции, роли, 
компетентности, обучение, осигуряване на подкрепа и др. Поради това то не е насочено към постигане-
то на една, а на различни цели със също така различен времеви хоризонт на реализиране“ [2]. „Целите на 
мениджмънта на кариерата са дефинирани от Т. Христова по следния начин:

  Да осигури организацията с хора, които биха могли да заемат важни и отговорни постове, с такива 
личности, които целенасочено се подготвят за професионална кариера.

  Да подготви чрез обучение и да мотивира хората, които ще бъдат повишавани.
  Да помогне на персонала да идентифицира постоянно своята професионална пригодност и готов-
ност и да развива потенциалната си пригодност за по-висока длъжност.

  Да помага на хората да преодоляват психическите и социалните бариери в професионалната кари-
ера.“ [3].

Процесът на управление на кариерата в образователните институции, в частност на педагогическите 
специалисти, включват следните елементи:

  установяване на индивидуалните потребности от кариерно развитие чрез самооценка или самоиз-
следване;

  оценка от образователната институция на реалния потенциал на педагогическия специалист в кон-
текста на околната среда;

  определяне на потребността на образователната институция от кариерно развитие на педагогиче-
ските специалисти;

  съгласуване на индивидуалните и организационните визии за кариерно развитие;
  създаване на алтернативи за кариера и обсъждане и уточняване на плана за кариерно развитие;
  реализиране на плана за кариерно развитие.
Кариерното развитие се разглежда днес като един вид партньорство между организацията и работ-

ниците и служителите. В този смисъл управлението на кариерата на педагогическите специалисти от 
гледна точка на образователната институция следва да даде отговор на въпроса „Какви компетентности 
(знания умения, отношения) се изискват от педагогическите специалисти, за да се постигнат организа-
ционните цели?“, от гледна точка на педагогическия специалист – да даде отговор на въпроса „Какви са 
компетентностите (знания умения, отношения), които са от решаващо значение, за сегашните и за бъде-
щите ми планове за кариера?“.

Кариерното развитие е „сложен и продължителен процес, за него е необходимо време.“[2]. На мик-
роравнище това означава, че образователната институция трябва да помисли за стратегически и опера-
тивни решения, гарантиращи устойчивото и непрекъснато развитие на педагогическите специалисти; пъ-
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теките за кариерно развитие, както реализирането на конкретния организационен модел. В този смисъл 
изграждането и прилагането на средносрочна стратегия за развитие на кариерата на учителите ще даде 
образа на бъдещето на човешките ресурси и на образователната институция. На основата на тази страте-
гия следва да се разработи годишен план на действие, „в който да се конкретизират целите и задачите за 
съответната учебна година, например участие в обучение, самообразование, участие в дейности, възла-
гане на отговорности, задачи, роли, осигуряване на подкрепа“ [2], наставничество, коучинг и др. 

В съответствие със съвременните тенденции за управление на кариерата, според които тя се упра-
влява от самия индивид, който носи отговорност за своя избор на кариера, педагогическите специалисти 
следва да имат лични планове за управление на кариерата, които включват: самоанализ (Къде съм сега в 
своята кариера?; Какво е това, което мога да правя добре и какво е това, което не мога да правя добре?; 
Какъв е моят принос и моето участие?; Какви са моите лични предпочитания? и др.); кариерна цел (Къде 
искам да бъда? Как виждам себе си след 2-5 години?; Какво очаквам от кариерата си? И др.); действия и 
ресурси за постигане на кариерната цел; времева рамка; инструменти/методи/техники за измерване на 
успеха; целева времева рамка за преглед на напредъка; определяне на коригиращи действия.

Ефикасното и резултатно кариерно развитие, както и развитието и управлението на кариерата на учи-
телите са процеси, изискващи сътрудничество и партньорство между образователната институция и пе-
дагогическите специалисти. 
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Abstract: Online learning has the potential to overcome the geographic and demographic restrictions of the 
physical environment, as well as to improve the quality of learning content and pedagogical interaction. This 
explains the widespread penetration of technology into the traditional forms of education through the so-called 
blended learning – a pedagogical approach that combines the effectiveness and socialization opportunities of 
the classroom with the technologically enhanced active learning possibilities of the online environment. This 
report presents an author’s model of blended learning called a „Virtual Guest Teacher“ and the results of its pilot 
implementation in kindergarten during the school year 2016-2017. The model is based on the project-based 
learning approach supported by remote lecturers. Online teachers interact with the children in the traditional 
classroom through a virtual classroom. At the end of the pilot school year, the model implementation was 
assessed by the preschool teachers in expert evaluation forms according to predefined criteria. The collected data 
showed an increased interest in the learning content and raised children’s motivation for an active participation 
in the learning process. The report ends with conclusions and ideas for the future implementation of the model.

Keywords: blended learning, online learning, preschool, virtual classroom, distant teacher, project-based 
learning

Увод
Онлайн обучението е един от най-бързо разрастващите се сектори в сферата на образованието [1]. 

Това до голяма степен се дължи на способността на този тип обучение да преодолява редица географски 
и демографски ограничения на физическата среда, като едновременно с това осигурява условия за подо-
бряване качеството на учебното съдържание и педагогическото взаимодействие. Поради новите възмож-
ности, които предлагат, технологиите все повече навлизат и в традиционната учебна среда чрез т. нар. 
обучение от смесен тип (blended learning) – педагогически подход, който комбинира ефективността и со-
циалните ефекти на традиционната класна стая с технологично усъвършенстваните възможности за ак-
тивно учене на виртуалните учебни среди. Правилното съчетание на силните страни на традиционното и 
онлайн обучението в нов тип взаимодействие е свързано с прилагането на подходящи стратегии за реа-
лизация, както и дава възможност за трансформиране на образователните целите, ролите на участници-
те в процеса на обучение и организацията на учебната среда. 

В статията се представя авторски модел на обучение от смесен тип – „Виртуален учител на гости“ и 
резултатите от неговото пилотно приложение в детска градина през учебна 2016-2017 година. Моделът 
се реализира чрез прилагане на проектно-базирано обучение с помощта на дистанционни гост-лектори, 
които се включват в традиционна учебна среда в детската градина през синхронната виртуална учебна 
среда ВЕДАМО1

Дефиниция и особености на смесения тип обучение
Северноамериканският съвет за онлайн обучение (iNACOL) дефинира смесения тип обучение като 

подход, чрез който се осъществява взаимодействие между участниците в образователния процес при из-

МОДЕЛЪТ „ВИРТУАЛЕН УЧИТЕЛ НА ГОСТИ“  ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ОБУЧЕНИЕТО ОТ СМЕСЕН ТИП BLENDED LEARNING  В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

„THE VIRTUAL GUEST TEACHER” MODEL  APPLICATION OF BLENDED 
LEARNING IN KINDERGARTEN

Вероника Христова Рачева 1, Любка Кръстева Алексиева2

1 Прознание АД, гр. София
2 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

Veronika Hristova Racheva1, Lyubka Krasteva Aleksieva2

1 Proznanie AD, Sofia
2 Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia
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ползване на онлайн технологии в традиционната присъствена учебна среда, за разлика от онлайн обуче-
нието се случва изцяло формалната образователна среда и не предполага физическо присъствие от стра-
на на участниците [2]. 

Смесеният тип обучение следва да се разглежда като педагогически подход, който създава предпос-
тавки за ефективно съчетаване на традиционното присъствено взаимодействие в образователната сре-
да с технологично усъвършенстваните възможности за активно учене на онлайн средата. Подобни прак-
тики започват да навлизат в САЩ от края на 90-те години на 20 век [3]. По това време в традиционните 
училища започват да се създава онлайн съдържание и да се използват технологии в подкрепа на учеб-
ния процес. В този контекст, онлайн обучението възниква като решение на специфични проблеми, свър-
зани с осигуряване на възможности за обучение на хора в отдалечени райони, образователна, подкрепа 
на деца в риск и пр.

Съвременните научни изследвания показват, че смесеният тип обучение е един от най-ефективните 
[4]. Според проучване, проведено в САЩ през 2011 г. 76% от учителите-респонденти посочват, че смесе-
ният тип обучение е ползотворен за учениците, 59% отчитат повишена мотивация при учене в смесена 
среда[5]. 73% от преподавателите, участвали в изследване на американския „Център за дигитално обуче-
ние” през 2013 г., твърдят, че прилагането на смесено обучение води до повишена ангажираност от стра-
на на учениците [6]. Проучване, проведено от същия център през 2015 г. отчита, че 43% от учителите на 
деца от предучилищна възраст до 12 клас прилагат смесени модели на обучение, комбинирайки онлайн 
и традиционни учебни занятия [7]. 

Това показва, че смесеният тип обучение навлиза все по-успешно в образователната практика във 
всички етапи и степени на образованието, включително в предучилищното образование. Смесеният обу-
чителен подход има потенциал да трансформира педагогическото взаимодействие в следните направле-
ния: 

  Изграждане на личностно-ориентирана образователна среда, в която детето, с неговите уникални 
особености и потребности, е в центъра на педагогическото взаимодейстие.

  Нова роля на педагога – достъпът до съдържание, който предлагат технологиите, променя функци-
ята на педагога от единствен източник на информация към насочващ и подкрепящ децата в разгръ-
щането на техния потенциал.

  По-високо ниво на интерактивност в образователния процес.
  Създаване на условия за повишена мотивация, лична изява, креативност и активно участие на де-
тето в педагогическото взаимодействие.

Смесеният тип обучение използва предимствата и най-добрите компоненти на двата типа учебни 
среди – традиционна и виртуална. В контекста на педагогическото взаимодействие в предучилищното 
образование, ключовите ползи от смесения тип обучение могат да бъдат систематизирани по следния 
начин [8]: 

  Персонализиране и оптимизиране–технологиите дават възможност децата да ползват учебно съ-
държание, съобразено с тяхното ниво на компетентност, стил на учене и интереси. Персонализи-
рането на педагогическото взаимодействие може да направи ученето по-забавно и продуктивно. 
Това дава възможност и за по-точна обратна връзка за прогреса на децата в обучението, както и за 
по-регулярно информиране и включване на родителите в проследяването на напредъка на собст-
веното им дете. 

  По-консистентно и индивидуализирано взаимодействие – включването на елементи от онлайн 
обучението в традиционна образователна среда дава възможност за по-добра индивидуализация 
и гъвкавост във взаимодействието. Децата могат да усвояват дадено учебно съдържание със собст-
вен темп, да използват предпочитани модалности на взаимодействие, да получават честа и навре-
менна обратна връзка за своите постижения. 

  Личностно-ориентирано взаимодействие – онлайн обучението дава много повече възможности за 
отчитане на уникалните способности, потребности и интереси на всяко дете и ориентирането им 
към релевантни очаквани резултати. Когато педагогът приеме ролята на фасилитатор на педаго-
гическото взаимодействие, децата имат много повече контрол и отговорност за начина, по който 
учат, включително и възможността да учат едно от друго чрез различни съвместни дейности. 

  По-голяма гъвкавост – включването на елементи от онлайн обучението отваря достъп до много по-
голям кръг от специалисти и учебно съдържание. Предоставя и възможност за много по-активно 
участие от страна на родителите в педагогическото взаимодействие, без да изисква от тях присъст-
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вие във физическата среда на учебното заведение. Това е и възможност за насърчаване на взаимо-
действието между учебните заведения и лесно реализиране на съвместни инициативи и дейности. 
В допълнение, онлайн обучението осигурява повече възможности за консултации или наваксващо 
обучение за деца, които отсъстват често или за по-дълъг период от време. 

  Мултимодално съдържание – интернет пространството осигурява изобилие от интерактивни и мул-
тимедийни материали, които могат да бъдат използвани за повишаване на ангажираността и да от-
говорят на специфичните особености на различните деца. 

  Подобрена продуктивност и ефективност – включването на елементи от онлайн обучението в тра-
диционното взаимодействие има потенциала да подобри продуктивността и да намали редица 
разходи за учебни материали, транспорт и пр. Намаляването на тези разходи може да се използва, 
например, за продължаващо обучение и квалификация на педагозите, което от своя страна води до 
подобряване на качеството и ефективността. 

  Иновация – нарастващото използване на онлайн обучението осигурява на педагозите и учебните 
заведения стимули за въвеждане на иновации и разработване на нови учебни инструменти, които 
биха могли да подобрят възможностите за учене и преподаване по неподозирани начини. 

Смесеният тип обучение има потенциала да подкрепи в голяма степен реализирането на проектно-
базирано обучение в предучилищна възраст. Проектно-базираното обучение (ПБО) е стратегия, при коя-
то обучаемите планират, прилагат и оценяват проекти с приложения в реалния живот, извън класната 
стая [9]. Това е разпространен педагогически подход, чиито корени могат да бъдат открити в конструкти-
визма, който разглежда ученето като резултат от мисловна конструкция, т.е. децата учат чрез конструира-
не на нови идеи или концепции, базирани на техните настоящи и предишни знания [10].ПБО се свързва 
най-вече с направлението на социалния конструктивизъм, според който обучаемите учат най-добре, ко-
гато учебната среда подкрепя процеса на изграждане на знанието [11]. Децата работят върху дадена за-
дача съвместно, в малки групи, като анализират и решават определен проблем, под ръководството на 
учителя. Това подпомага изграждането на умения за решаване на проблеми и екипна работа, както и са-
мостоятелното, мотивирано и продължаващо учене [12].

Принципите на ПБО, са ангажиране и мотивация на децата, преход от възпроизвеждане на информа-
ция към креативност, въвеждане на интердисциплинарен подход, насърчаване на кооперативното учене 
[13]. Този подход подпомага в особено голяма степен работата с групи деца, които имат различни стило-
ве на учене, различен културен и етнически произход, различни способности. ПБО надгражда индивиду-
алните силни страни на децата и им позволява на изследват собствените си интереси в рамката на опре-
делена програма. То повишава мотивацията на децата, като им позволява да подбират теми, които са ин-
тересни и съответстващи на индивидуалните им особености.

Изследванията върху ПБО и дълготрайните ефекти от него подкрепят неговото въвеждане още от най-
ранна детска възраст [14]. Много важно за прилагането на подхода в тази възраст е включването на теми, 
които са близки до опита и преживяванията на детето. 

В ПБО ролята на педагога е да фасилитира и подпомага конструирането на знания чрез анализира-
не, изследване и решаване на проблеми. Педагогът предизвиква преживяванията на децата в образова-
телната среда, като ръководи обсъждането на информацията, планира концептуално знаичми дейности 
и осигурява ресурси за изпълнението им [15]. Това може да се осъществи с помощта на онлайн учебните 
среди, което до голяма степен подпомага както дейността на педагога в реализирането на проектно-ба-
зирано обучение, така и обогатяването на самото взаимодействие. 

В настоящата статия е представен експериментален модел на педагогическо взаимодействие в пре-
дучилищна възраст „Виртуален учител на гости”, който теоретично се базира на комбинация от двата под-
хода – смесен тип обучение и ПБО.

Методика на изследването
Настоящето изследване си поставя два основни въпроса:
1. Доколко смесеният тип обучение, реализиран чрез авторския модел, подпомага прилагането на 

ПБО в детската градина?
2. Какви предимства за педагогическото взаимодействие в детската градина осигурява смесеният 

тип обучение?
В отговор на тези въпроси, през учебната 2016/2017 беше проведено експериментално приложе-

ние на авторския модел „Виртуален учител на гости“, съпроводено от изследване, реализирано в някол-
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ко етапа, описани по-долу. Предмет на изследване на настоящата разработка е приложението на смесен 
тип обучение чрез използване на синхронна виртуална учебна среда ВЕДАМО в подкрепа на ПБО в дет-
ската градина. 

Дизайн на изследването
Участници. Изследването беше проведено с общо 250 деца на възраст от 3 до 7 години, от общо 8 

детски групи – 2 първи, 2 втори, 2 трети и 2 подготвителни групи, от ДГ№49 „Радост“, гр. София. В експе-
рименталния модел участваха също 5 виртуални гост-учители и 16 педагози, работещи в детските групи, 
които фасилитираха взаимодействието с децата във физическата среда. 

Етапи. Изследването беше проведено в три последователни етапа, всеки от които с различна 
продължителност.В първия етап беше направено теоретично проучване на източниците, които пред-
ставят добри практики за прилагане на смесен тип обучение и ПБО в предучилищна възраст. На база 
на проучването беше разработена тематична програма и график на провеждане на експериментал-
ните сесии с виртуален гост-учител за различните възрастови групи. 

Във втория етап бяха проведени общо 15 експериментални сесии с виртуален гост-учител в рамките 
на учебната 2016/2017. 14 от сесиите бяха посветени на различни теми, по които децата работят в рамки-
те на ПБО в детската градина. Една от сесиите беше проведена под формата на съвместна ситуация с дет-
ска градина от Свищов.

В третия етап от изследването, след прилагането на експерименталния модел, беше изготвена ин-
дивидуална експертна оценка за неговата ефективност от 15 от педагозите, работещи с детските групи. 

Описание на авторския модел и организационни параметри. 
ПБО е иновация, заложена в 4-годишната стратегия на ДГ№49 „Радост“, гр. София. Задължителен еле-

мент от ПБО е комуникацията с гост-лектор по проектните теми. В детската градина всяка група работи по 
конкретен проект(и), затова се налага включването на гост-лектори с конкретна експертност, които да са в 
същото време и педагози, поради спецификата на възрастта и особеностите във възприятието и общува-
нето с деца от предучилищна възраст. Гост-лекторите следва да притежават и умението да предоставят на 
децата необходимата и достатъчна информация, от която се нуждаят, както и тя да е поднесена така, че 
да им е интересно и успешно да я впишат в своята проектна дейност. Експерименталният модел „Виртуа-
лен учител на гости“допълва и подкрепя реализирането на ПБО в детската градина, като предоставя дос-
тъп до по-широк кръг от гост-лектори от различни населени места, които непосредствено взаимодействат 
с децата без да присъстват във физическата образователна среда на детската занималня. 

Фигура 1. Реализация на модела в ДГ№49 „Радост“, гр. София
Самото взаимодействие се осъществява в рамките на около 20 минути. Децата са събрани в тради-

ционната среда и общуват с гост-учителя онлайн през виртуална класна стая. Виртуалният учител използ-
ва интерактивната бяла дъска във виртуалната класна стая за онагледяване на учебното съдържание. Де-
цата могат да общуват непосредствено с гост-учителя – да задават въпроси, да участват във викторини 
и др. След приключване на връзката с виртуалния гост-лектор, работата върху темата продължава в тра-
диционнатасредас предварително подготвени материали за практически дейности. Обикновено това са 
различни конструктивни игри, изобразителни дейности, екипни проекти и т.н.По този начин се реализи-
рат и трите степени на педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. Схематично те могат да 
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бъдат представени по следния начин:

Темите, включени в експерименталния модел, които бяха реализирани в периода ноември, 2016 – 
май, 2017, са както следва:

Група Направление Тема на ситуацията
Първа Околен свят Златното ключе в детското сърце

Втора

България София – нашата столица
Аз съм българче

Математика Математика – ура!
Театър Душата на театъра

Трета

България София – нашата столица
Български народни традиции

Природен свят Отглеждаме цветя
Екология

Четвърта

България България – моята родина
Български народни традиции

Математика Математика и логика
Основи на шахматната игра

Театър Душата на театъра
Български народни 
традиции

Съвместна коледна сесия с детска градина Чиполино, 
гр. Свищов

Методи. Индивидуалната експертна карта, използвана в третия етап на изследване, се състои от об-
що 15 въпроса, чрез които се дава диференцирана оценка за педагогическите, психологически и техни-
чески характеристики на експерименталния модел „Виртуален учител на гости“. В експертната карта е из-
ползвана 5-степенна ликертова скала, при която с оценка 1 се изразява най-ниската степен на проявле-
ние на дадения показател, а с оценка 5 се изразява най-високата степен на проявление. Първите 4 въпро-
са относно педагогическите характеристики на експерименталния модел, освен оценка по 5-степенната 
скала, предполагат и изказване на свободен отговор. 

Анализ и резултати
Експертната оценка се формира на базата на мнението на общо 15 предучилищни педагози, запоз-

нати със съдържанието и реализирането на експерименталния модел, както и с неговия ефект върху про-
явите и поведението на децата. 

Анализът на експертните карти e представен чрез оценяване на отделните критерии и техните пока-
затели на базата на изчисляване на средноаритметична оценка. Допълнителен качествен анализ е изве-
ден във връзка с допълнителните свободни отговори на първите четири въпроса.

Първият критерий от експертната карта „Педагогически характеристики на експерименталния мо-
дел“ се оценява на базата на общо 4 въпроса, които проучват мнението на експертите по отношение на: 

  Степента, в която виртуалните гост-учители подкрепятПБО в детска градина
  Степента, в която включването на виртуални гост-учители осигурява предимства в педагогическо-
то взаимодействие.
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  Степента, в която експерименталният модел е подходящ за всички възрастови групи в детската гра-
дина.

  Степента, в която приложението на експерименталния модел следва да се подобри. 
Средноаритметичните оценки на експертите по този критерий са дадени в Диаграма №1: 

Диаграма 1. Педагогически характеристики

Оценките по първите два показателя са с максималната стойност – 5, което показва, че според екс-
пертите авторският модел категорично подпомага реализирането на ПБО и дава добавена стойност към 
педагогическото взаимодействие с детските групи. По третия показател експертите са дали оценка, близ-
ка до максималната – 4.87. Това показва, че моделът може успешно да се прилага и в четирите възрасто-
ви групи в детската градина. Относно степента, в която моделът трябва да се подобри, средноаритметич-
ната оценка е 2.93. Това е пилотно приложение на модела и събраните резултати от него дават база за не-
говото бъдещо усъвършенстване. 

В допълнителните свободни отговори към първите 4 въпроса, експертите споделят своите впечатле-
ния и препоръки. Според тях, от основно значение е подборът на гост-лекторите – те трябва да познават 
спецификите на предучилищна възраст и да ги адресират по подходящ начин. При реализиране на екс-
перименталния модел това условие е спазено и виртуалните учители са проявили нужния подход и екс-
пертност при взаимодействие с децата. Особено интересни за всички деца от 3 до 7-годишна възраст се 
оказват мултимедийните онагледяващи материали и възможността да общуват чрез видео-конферентна 
връзка. Директната връзка е предоставила възможност на гост-лекторите да включат във взаимодейст-
вието дори и подвижни и ролеви игри, което е допринесло за повишаване на мотивацията и активност-
та на децата. Особено вълнуваща за всички участници е била съвместната сесия с детска градина „Чипо-
лино”, гр. Свищов по проектна тема „Български народни традиции“. По време да съвместната си среща, 
децата са отпразнували Коледа заедно,с различни артистични възстановки, песни, наричания и гатанки.

В отговорите си педагозите правят сравнение между традиционна и виртуалната среща с гост-лек-
тор. В една от експертните карти е споделено следното мнение: „...при традиционна среща с гост-лек-
тор в рамките на едно стандартно ПБО, децата обикновено са във фронтална комуникация с лек-
тора и получават много ограничена по обем информация на принципа въпрос-отговор. Най-интерес-
ният извод, до който стигнахме с колегите след обобщаване на опита и наблюденията си от прове-
дената серия от ПБО-сесии за годината е, че днешните деца по-добре и по-интензивно възприемат 
от виртуален учител, отколкото от реален. Нагласата на новото поколение деца е специфична и за 
тях виртуалното общуване е по-непосредствено и по-провокиращо изява от прякото. Децата са по-
съсредоточени и по-погълнати от темата и дейностите, които им се поднасят онлайн, отколкото 
от тези в традиционна среда.“

Според експертите, от основно значение за ефективното прилагане на модела е отчитането както на 
възрастовата специфика, така и характеристиката на конкретната група деца. Затова гост-лекторите след-
ва предварително да съберат информация за характерните особености, специфичните интереси и по-
требности на групата. Предварителното договаряне между учителите на групата и гост-лектора по отно-
шение на съдържанието на сесията е задължително. Това е съществен елемент от проектното планиране 
в ПБО. Важно е учителите на групата, които са на място с децата, да партнират ефективно с гост-лектора 
по време на сесия, за да улеснят общуването и направят взаимодействието с гост-лектора и протичащия 
учебен процес по-ползотворен и по-естествен. 

Най-често посочваните в експертните карти предимства от включването на виртуални гост-учители в 
педагогическото взаимодействие, могат да бъдат систематизирани в следните направления:
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  Разнообразието на формите на работа във виртуална среда обогатява взаимодействието с децата;
  Реалното общуване с децата отговаря на специфичните им познавателни потребности;
  Логистично улеснение – възможност за общуване с гост-лектор, специалист от страната, без да се 
налага той да пътува или да се организира специална екскурзия за тази цел (пестят се време и фи-
нанси);

  Даване на допълнителна практическа задача след сесията, която да усъвършенства представите 
на децата по проектната тема. Материалите за практическата задача се изпращат предварително, 
за да бъдат подготвени за децата, а гост-лекторът визуално демонстрира и обяснява модела на из-
пълнение, използвайки възможностите на мултимедията за детайлно онагледяване и мотивиране 
за дейносност.

  Възможност за съвместни виртуални сесии с други детски градини от страната и чужбина.
  Препоръките за подобряване на експерименталния модел могат да се обобщят, както следва:
  Включване на допълнителни възможности, като например виртуален музей, виртуално пътешест-
вие, интерактивни състезания и др. 

  Включване на съвместна работа на интерактивна дъска с деца от различни групи в детската градина 
(без да напускат групата си), както и с деца от друга детска градина в страната и в чужбина. 

  Квалифициране за работа във виртуална среда на учителите, които за първи път осъществяват он-
лайн обучение с децата в групата си. 

Оценяването на втория критерий „Психологически характеристики на експериментален педагоги-
чески модел“се дава по общо 6 показателя, покриващи следните аспекти: 

1. Интерес от страна на децата за участие в ситуацията 
2. Контакт и общуване между децата по време на ситуацията 
3. Стимулиране на изявата на децата по време на ситуацията 
4. Атмосфера на сътрудничество и екипна работа 
5. Съпреживяване на постиженията 
6. Общ емоционален фон 
Средноаритметичните оценки на експертите по този критерий са дадени в Диаграма №2:

Диаграма 2. Психологически характеристики
Най-голям потенциал, според експертите, експерименталният модел има по отношение на стимули-

рането на интерес от страна на децата за участие в ситуацията, стимулиране на изявата на децата, съп-
реживяване на постиженията и провокиране на позитивен общ емоционален фон. По-ниски оценки екс-
перименталният модел получава във връзка с възможността за активизиране на контакта и общуването 
между децата, както и провокирането на сътрудничество и екипна работа. Тези оценки до голяма степен 
се припокриват със споделеното от педагозите в свободна форма, че включването на онлайн гост-лекто-
ри провокира в много голяма степен интереса на децата за участие и създава позитивен общ емоциона-
лен фон. От друга страна, макар и относително висока, най-ниска средна оценка получава капацитетът на 
експерименталния модел за стимулиране на контакта и общуване между самите деца при реализиране 
на ситуациите. Това от една страна, може да се обясни с дизайна на модела, в който виртуалния контакт 
с гост-учителя е фокусиран върху възприемане и изпробване на новите знания. Взаимодействието меж-
ду децата и екипната работа се реализира в последващите традиционни практически дейности. От дру-
га, потребността от допълнителна квалификация на предучилищните педагози за фасилитиране на сме-
сен тип обучение също се отразява на този компонент. 
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Техническите характеристики на експерименталния педагогически модел „Виртуален учител на гос-
ти“ се оценяват с последните 5 въпроса по отношение на:

1. Адекватност на дидактичните материали във виртуалната среда за онагледяване на учебното съ-
държание 

2. Релевантност на демонстрационните електронни ресурси спрямо възрастовите характеристики 
на децата в предучилищна възраст 

3. Адекватност на демонстрационните електронни ресурси спрямо заложените образователни цели 
4. Естетическо оформление на демонстрационните електронни ресурси
5. Степен, в която демонстрационните електронни материали стимулират интерактивност в реали-

зиране на виртуалните ситуации
Средноаритметичните оценки на експертите по този критерий са дадени в Диаграма №3. 

Диаграма 3. Технически характеристики
Всички средни оценки по този критерий са много високи, близки до максималната стойност, което по-

казва добрия синхрон между различните технически характеристики на експерименталния модел. Най-
висока оценка експертите дават по отношение на адекватността на дидактичните материали за онагледя-
ване на учебното съдържание. Използването на електронни ресурси дава много повече възможности на 
педагозите да подберат подходящи за възрастта на децата и образователните цели изображения и мул-
тимедийни материали. Това от своя страна стимулира интереса и подпомага възприемането на учебното 
съдържание. Най-ниска оценка, макар и относително висока – 4,07, експертите дават по отношение по-
тенциала на експерименталния модел да стимулира интерактивността в реализирането на игровите си-
туации. Тази оценка може да се обясни отново със спецификата на онлайн взаимодействието, при кое-
то фокус е възприемане и изпробване на новите знания и умения и последващо изразяване в екипни и 
практически дейности в традиционен формат. 

Изводи
На база на представените данни могат да се направят някои изводи, в съответствие с поставените в 

началото на изследването въпроси:
1. Експерименталният модел „Виртуален учител на гости“ подпомага в голяма степен реализиране-

то на ПБО чрез включване на повече гост-лектори по зададените теми. 
2. Експерименталният модел „Виртуален учител на гости“ осигурява редица предимства за педаго-

гическото взаимодействие в предучилищните групи по отношение на:
  Стимулиране интереса и изявата на децата 
  Насърчаване на съпреживяването на постиженията
  Създаване на позитивен общ емоционален фон по време на виртуалните ситуации
  Осигуряване на демонстрационни електронни ресурси, които са адекватни на възрастовите 

особености, образователните цели и подпомагат възприемането на учебното съдържание
3. От съществено значение при реализиране на модела е той да се планира в тясно сътрудничество 

между педагозите в детската група и виртуалния гост-учител. Той следва да има предварителна 
информация за особеностите на групата, интересите на децата, целите на проектната тема, както 
и очаквания към учебното съдържание, което да включи. Важно е и след всяка виртуална сесията 
педагозите в групата да споделят обратна връзка към виртуалния гост-учител, като база за подо-
бряване на взаимодействието.
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4. Експерименталният модел е приложим за всички възрастови групи в детската градина (от първа 
до подготвителна група включително).

5. Предпоставка за ефективното прилагане на експерименталния модел е допълнителна квалифи-
кация на предучилищните педагози, които работят с детските групи. 

Проучването няма претенции за представителност и представя резултатите по отношение на пилот-
ното прилагане на експерименталния модел.За по-нататъшни изследвания в тази насока могат да се раз-
работят стратегии за прилагане на модела и в началното училище. 
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Notes:
1. ВЕДАМО е уеб-базирана виртуална учебна среда, която не изисква инсталиране на допълнителен 

софтуер и се ползва през браузъра на хардуерното устройство (компютър, лаптоп, таблет и т.н.). 
На сайта на платформата www.vedamo.com учителите могат да си направят регистрация. Достъпът 
за обучаемите е свободен и не изисква регистрация, а достъпът за преподавателите е свободен 
при ползване на ограничена функционалност и платен на абонаментен принцип при ползване на 
пълната функционалност на платформата.
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Abstract: Cyber-violence is one of the types of violence against the person, which gives serious demands for 
distribu  on. It is alarming that not a small percentage of the vic  ms of cyber-violence are children, which is also 
the case for the abusers. In this ar  cle, the problem is viewed from a socio-pedagogical point of view, because it 
concerns the educa  on of children and their forma  on as full members of contemporary Bulgarian society, but 
also stems from pedagogical mistakes made in the educa  on of the children. Research results have been quot-
ed to show that a large propor  on of parents are not aware of the dangers of using the Internet. They believe 
that their children are protected and have the necessary knowledge to „surf“ on their own. No parent imagines 
that his child may appear as a cyber-abuser.

Keywords: deviant behavior, violence in school, cyber-violence 

Кибер-пространството е част от времето тук и сега и трябва да бъде възприемано с неговите плюсове 
и минуси, положителни и негативни страни, предимства и рискове. Съвременните информационни тех-
нологии са с доказана значимост и не могат да бъдат автоматично отхвърлени, защото крият потенциал-
на заплаха за потребителя, за възпитанието и цялостното развитие на детето. Когато човек се страхува, 
той не успява да съзре красотата около себе си. Затова поведението на личността в кибер-пространство-
то трябва да бъде адекватно и приемливо, а за това спомага информираността и знанието. Това не озна-
чава, че трябва да се страхуваме от Интернет, а да го използваме разумно. Респективно, педагогическо-
то въздействие над детето в тази насока трябва да акцентира на социално приемливо кибер-поведение 
и разпознаване на кибер-насилието.

Девиантното поведение на учениците е особено актуален проблем, защото неговото разпростране-
ние се увеличава непрекъснато за сметка на възрастта. Проявленията са много. Детерминантите опреде-
лено са значими (проблеми в семейството, училищни неуспехи, лекомислие, възрастови и личностови 
особености, подражание, стремеж към одобрението на съучениците). 

Според Б. Джорова „неблагоприятната образователна система, педагогическата занемареност, из-
кривено представените и възприети норми и ценности провокират отклоняващо се поведение и попа-
дането на определени лица в специализирани институции, т.нар. социалнопедагогически институции, в 
които целенасочено се работи в посока превъзпитание и корекция. Отсраняването на тези проблеми до-
принася за намаляване на отклоняващо се поведение при малолетни и непълнолетни лица“ [1].

Девиантното поведение е човешко поведение и често се определя според рамката на поведение, 
възприета от по-голямата част от обществото. Хората стават девиантни, точно както стават и нещо друго – 
чрез научаване на нормите, определени от общността, в която живеят и изпълняват социална роля. Ня-
кои норми следват общоприетото, но други са различни: поведение, което за едни е приемливо, може да 
бъде отхвърлено от други. Поведенческите прояви на личността варират според ценностите, обществе-
ните закони и влиянието на средата, което понякога може да бъде насилствено [2, pp. 72-73].

Едно от „модерните“ проявления на девиантно поведение е кибер-насилието. Много е важно да се 
подчертае, че за възрастните това е девиация, но да не разполагаш с достъп до социалните мрежи е деви-
ация според децата. Някои резултати от проведено проучване, които ще бъдат анализирани по-нататък в 
статията, показват тревожни факти за отношението на децата към кибер-насилието: те трудно го разпозна-
ват и не го осъждат, когато се случва на някой друг. За тях това е нещо нормално, защото всички го правят.

ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ И КИБЕР НАСИЛИЕ
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„Темата за интегриране на технологии в ранна възраст е широко изследвана в световен мащаб и е из-
ключително актуална през последните години. Съпротивата на поколението учители и директори сре-
щу навлизането на съвременни технологии в детската градина все повече отстъпва пред осъзнаване на 
нуждата от създаване на нова образователно-възпитателна среда за новото дигитално поколение. Деца-
та, постъпващи в детската градина се раждат във високотехнологичен свят и той е естествената среда за 
тяхното развитие. Характерни за дигиталното поколение са многоканалността на възприятия, динамика-
та на мислене, предпочитанието към групова и екипна форма на учене, липсата на страх при досег с но-
ва технология, визуално-кинетичен стил на учене“ [3, с. 504]. В този смисъл авторите са на мнение, че ин-
формационните технологии са задължителни за съвременната образователна среда. „Понятието „алго-
ритъм“ е основно за информационните технологии. Успешната реализация в технологично богатата сре-
да на обществото, в което живеем, изисква алгоритмично мислене и то се нарежда сред базовите компе-
тенции на личността. В хода на работа с информационни технологии учениците усвояват умения да след-
ват последователност от стъпки, които да ги доведат до крайната цел, изучават основни алгоритми и по-
степенно формират знания и умения, които да им позволят само да подредят своите действия при реша-
ване на нов проблем, така че да достигнат до краен продукт“ [4, с. 405].

От друга страна, Зл. Димитрова подчертава, че „нарастващо тревожни са данните, с които алармират 
представителите на здравните организации: 4% от децата имат разстройство на настроението, 6% имат 
поведенчески проблеми, 2% имат хиперкинетично разстройство, характеризиращо се със хиперактивно 
и импулсивно поведение , 1% имат по-малко разпространени проблеми като аутизъм и хранителни раз-
стройства, някои деца имат повече от едно разстройство”. Авторката е на мнение, че „тези данни ни из-
правят пред нелеката задача да осигуряваме благоприятна среда за детско развитие и социализация. Ето 
защо, като фактори с изключително значение за развитието на децата от предучилищна възраст се от-
крояват особеностите на социализацията, процеса на социална приемственост, спецификата на социал-
но възприятие, формирането на ценностни ориентации“ [5, с. 217]. Зл. Димитрова допълва, че „младото 
поколение, въпреки високия си ръст, се отличава с ниска физическа издръжливост, с промени в стойка-
та и структурата на тялото, с ранни заболявания от невроза и сърдечна недостатъчност. Причините за оп-
исаните състояния са разнородни. Те могат да се търсят в начина на хранене, в учебната натовареност, в 
стреса, в нарастващото съприкосновение с компютърните технологии [6]. Авторката намира някои мину-
си в постоянната употреба на информационните технологии и търси начини за преодоляването им. „Във 
време, когато детската игра девалвира и се ограничава почти и/или единствено до игри на екран, когато 
предучилищното възпитание се превърна в предучилищно образование, а детските градини в мини учи-
лища, се появява необходимостта да върнем играта и я поставим на полагащото й се място като основна 
и водеща дейност в предучилищна възраст [7].

За съжаление, без да се омаловажава, значението на техническия процес за цялостното развитие на 
личността и особено на младото поколение, трябва да се знае, че онлайн пространството може да бъде 
опасно и е много удобно за прояви на девиантно поведение. Основната причина за това е, че извърши-
телят може да запази анонимност, следователно да не понесе никаква отговорност за неправомерните 
си действия. 

Кибер-тормозът е агресивно поведение. То е умишлено. Повтаря се във времето и включва неурав-
новесено използване на интернет, мобилен телефон или друг вид цифрови технологии. Сред основните 
форми на кибер-тормоз са: изпращане на текстови съобщения, електронни писма или съобщения в реал-
но време с обидно съдържание; публикуване на неприлични снимки или съобщения за други лица в бло-
гове, профили или web-сайтове; разпространяване на слухове или лъжи за някой друг под чуждо име (от-
крадната самоличност); телефонен тормоз; обидни устни съобщения. Терминът „кибер-преследване“ оз-
начава заплашително поведение от страна на лице, което постоянно се свързва с жертвата с помощта на 
електронни средства като: електронна поща, програма за съобщения в реално време [8, с. 159].

Като основни причини за кибер-тормозът могат да бъдат посочени:
  слаба социална подкрепа от страна на приятели, връстници и съученици;
  завист;
  предразсъдъци;
  нетолерантност;
  непоносимост към лица с увреждания, към лица с различна религия, пол, сексуална ориентация, 
етнос;

  срам;
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  гордост;
  вина;
  гняв; 
  желание за отмъщение;
  запазване на анонимност;
  скука;
  ревност;
  желание да нараниш някого без сериозни последствия за извършителя;
  знанието, че човекът от другата страна ще се почувства зле [9].
Социално-педагогическата теория открива много общо между кибер-тормозът и насилието в учили-

ще. Въпреки това, трябва да се подчертае, че кибер-тормозът има няколко уникални характеристики, кои-
то го отличават от училищния тормоз [10]:

  използването на електронните комуникации позволява запазване на анонимност;
  изпратеното съобщение може да стигне до по-широка аудитория;
  чувството за отговорност е притъпено, защото останалите най-често не разбират кой е извършите-
ля;

  избягват се конфликти от типа „лице в лице”.
Тези характеристики са показателни за това, че деца, които не са обект на тормоз в училище, могат 

да се превърнат в жертви на кибер-тормоз и да бъдат тормозени чрез скрити методи. Изследвания по-
казват, че училищният тормоз и кибер-тормозът често се препокриват – дете, което е тормозено в учили-
ще е обект на тормоз и в кибер-пространството. Не е изключено онлайн насилникът да е обект на наси-
лие в училище. Съществуват няколко основни показатели, които според проучванията имат общо с жерт-
вите на кибер-насилие:

  Пол – не е установено дали момичетата или момчетата стават по-често жертви на онлайн насилие.
  Възраст – учените не са единодушни за възрастта, в която децата са най-уязвими или най-често ста-
ват кибер-насилници, но изследванията показват, че със сигурност явлението е характерно за учи-
лищната възраст и все повече пада възрастовата граница. 

  Сексуална ориентация – определено представителите на сексуалните малцинства са потенциални 
жертви на кибер-насилие.

Предполага се, че кибертормозът е свързан с отрицателни преживявания в училище:
  детето е жертва на училищно насилие;
  детето е с ниски образователни постижения и слабо академично представяне;
  липса на привързаност към съучениците;
  негативно възприемане на училищния климат.
Последствия за жертвата на кибер-тормоз са: психологическа нестабилност; депресия; суицидност; 

безпокойство; повишена тревожност; стрес; емоционална нестабилност. Всички изброени са характерни 
последствия за жертвата на училищно насилие. Състоянието на жертвата се влошава ако е едновремен-
но жертва на тормоз в училище и на кибер-тормоз [10].

Факт е, че училищният тормоз може да бъде реален или виртуален. Бурното развитие на електронните 
комуникации през последните години дава възможност за прояви на насилие, които се извършват чрез Ин-
тернет или мобилен телефон (обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен те-
лефон, електронна поща, Skype или Facebook; разпространяване на материали, които уронват достойнство-
то на детето или го унижават; снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на 
снимки или видео в Интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социал-
ните мрежи, крадене на самоличност). Един от основните признаци на дете, което може би е жертва на ки-
бер-тормоз е рязката смяна на настроението и поведението му при използване на Интернет или получава-
не на обаждане по мобилен телефон (например детето става мълчаливо и боязливо). В ситуациите на тор-
моз могат да бъдат въвлечени много деца, като ролите могат да се разделят по следния начин:

  мъчител (агресор) – той е инициатор и изпълнител на действията, който кани другите да се присъе-
динят; играе ролята на лидер и измисля нови начини за издевателство;

  помощник на мъчителя – той помага на мъчителя с цел да получи неговото одобрение, присъеди-
нява се към тормоза по-късно, когато вече е започнал;

  подкрепящ мъчителя – той винаги присъства, дори да не се намесва активно; обикновено се при-
смива на жертвата, окуражава мъчителя, приканва другите да се присъвединяват и забавляват;
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  защитник на жертвата – той се опитва да каже на другите да спрат, вика за помощ, защитава или на-
сърчава жертвата да си помогне сама;

  страничен наблюдател – той стои настрана, преструва се, че не забелязва, не взема страна и не пра-
ви нищо;

  жертвата – тя е обект на тормоза;
  има и малка група деца, които са едновременно и насилници и насилвани – те обикновено са тор-
мозени от някой „по-силен” и реагират като тормозят някой по-слаб от тях.1

Теоретичната обосновка на проблема за девиантното поведение, училищният тормоз и кибер-наси-
лието провокира реализирането на изследване, което цели да се установи как родители и деца възприе-
мат тази форма на отклонение от общоприетите норми в обществото. В анкетното проучване взеха учас-
тие 60 родители на деца в началното училище (1-4 клас) и 30 ученици (14 от втори клас и 16 от трети клас). 
Следва анализ на някои от получените резултати. Повече от половината родители (42 респонденти – 70%) 
познават терминът „кибер-насилие” най-вече от медийното пространство (филми, новини, специализи-
рани предавания). Останалите споделят, че са чували понятието, но го свързват повече с терористични 
атаки, отколкото с компонент от ежедневното битуване на личността. Всички респонденти категорично 
отбелязват, че не са били жертва на кибер-насилие и не познават лично някой, който е бил обект на подо-
бен тормоз, но са чували различни истории в тази посока. Респективно, едва 15 (25%) от респондентите са 
счели за необходимо да разговарят по тази тема с децата си като потенциални жертви, но не и извърши-
тели на кибер-атаки. Да, 39 родители (65 %) знаят, че онлайн пространството крие опасности, но те са ня-
как потенциални, а не реални заплахи. Те смятат, че кратък инструктаж на детето за неговото поведение 
в Интернет е напълно достатъчен и гарантира личната му безопасност. 100% от респондентите заявяват 
смело, че децата им не се страхуват от информационните технологии. Дори допълват, че младите не мо-
гат да живеят и не са пълноценни без тях. Отново 100% от анкетираните отхвърлят напълно възможност-
та детето им да се прояви като кибер-мъчител. Те смятат, че в Интернет детето има своя приятелски кръг. 
Общуването и споделянето между връстниците е абсолютно безобидно, не крие никакви рискове и е не-
досегаемо за странични лица. На въпроса: „Защо смятате, че детето Ви няма да се прояви като кибер-на-
силник?“ някои родители отговарят:

  детето ми не е агресивно;
  няколко написани обиди не са насилие, защото всички го правят;
  моето дете отговаря грубо, но само, когато го нагрубят;
  говорили сме, че не бива да се държи по този начин;
  знам какво точно прави на компютъра във всеки един момент;
  познавам всички деца, с които си пише в социалните мрежи и знам, че са й приятелки;
  всеки трябва да носи отговорност за действията си;
  мисля, че има някакви защити в социалните мрежи;
  детето ми има право да се защити, ако някой се държи грубо с него.

54 (90%) от респондентите маркират, че се страхуват повече от вируси в Интернет, отколкото от ки-
бер-атаки.

Изключително интересни са данните получени от анкетираните ученици. Преди да се анализират ня-
кои от тях, трябва отново да се подчертае тази основна характеристика на девиантното поведение, спо-
ред която отклонение за една личност е норма за друга. 100% от анкетираните ученици смятат, че не е 
нормално някой техен връстник да не разполага с телефон с камера, компютър или таблет, постоянен 
достъп до Интернет, регистрация в някоя от социалните мрежи. Двама от учениците (3, 33%) споделят, че 
нямат подобна регистрация, но само, защото родителите им не разрешават. Нито един от учениците не 
признава да е ставал жертва на кибер-насилие (децата бяха предварително запознати с термина по вре-
ме на краткото представяне на анкетните карти и тяхната цел), нито да се е проявявал като кибер-насил-
ник. Запитани по-подробно дали някога са обиждали свой връстник онлайн, 27 от тях (90%) отвърнаха, че 
когато някой ги обиди, те отвръщат, но после пак са си приятели. Подобна версия учениците споделят във 
връзка с училищния тормоз – оказва се, че е нещо съвсем нормално, ако някой ги дразни:

  да го обидят;
  да го заплашат;
  да го бутнат;
  да го ударят.
Излиза, че изброените действия не са отклонение от нормата, защото всички постъпват така. Сходно 

е поведението онлайн. Ако „нещо не го кефи“, ученикът ще реагира по подобаващ начин: с обида, със за-



58

Образование и технологии 8/2017

плаха, с подигравка, с бой. Това не е кибер-насилие според учениците, а нормална реакция.
Резултатите, получени от проведеното изследване, са тревожни, защото се оказва, че потенциални-

те извършители на девиантно поведение реално не го разпознават и не го възприемат като социално не-
приемливо. Необходимо е засилено педагогическо въздействие в тази посока: установяване на правила, 
които трябва да се спазват, превантивни мерки и ко-опериране с родителите. За да се защити жертвата 
на кибер-насилие, трябва да се работи с всички представители на социума, в който тя битува, включител-
но и мъчителите. Паралелно с това, за да се избегне кибер-насилието като проява на девиантно поведе-
ние, децата трябва да се възпитават в правомерно онлайн поведение, за което е задължително участие-
то на всички педагогически субекти, особено на родителите, които също прекарват голяма част от време-
то си във Фейсбук и дават пример на детето, който може да не бъде разчетен правилно, ако не се обясни 
какво може и какво не може във взаимоотношенията с околните.
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Abstract. The emphasis in this ar  cle is on create illustra  ons and the editorial work with them in the pro-
cess of preparing for publish an educa  onal book for pre-school children. It outlines the basic principles in this 
respect, to which ar  sts and editors need to pay special a  en  on to the design and structuring of illustra  ons, 
taking into account the psychological characteris  cs of the child at pre-school age, as well as the developing, 
cogni  ve, educa  ve, trainee and aesthe  c learning goals.

Днес в теорията се обръща специално внимание на илюстрацията като основен елемент на образова-
телните книги за деца, без който е невъзможно те да реализират своето функционално предназначение. 
Водещи изследователи и теоретици в сферата на педагогиката и детската психология подчертават значе-
нието на илюстрацията като значима и неразделна част от учебния процес. Илюстрацията в учебници-
те е основен структурен елемент и органична част от съдържанието, изпълняваща важни и разнообраз-
ни функции. Основната й роля е да спомага за формирането на необходимите представи за света и за ус-
вояването на учебния материал от децата, да обогатяват техния сетивен опит, като допълват изградени-
те от текста образи и ги прави по-нагледни и по-ясни или изгражда качествено нови образи и по този на-
чин благоприятства за развитието на мисленето им. Така илюстрацията, освен че помага за по-трайното 
усвояване на материала, повишава интереса към него и формира познавателна потребност у учащите се. 
Не бива да се забравя и естетическата нагласа, която се изгражда чрез издържаните в художествено от-
ношение илюстрации. 

За ролята и влиянието на илюстрациите и дизайна на учебните книги върху качеството на образова-
телния процес говори и фактът, че някои от основните пр инципи, по които се създават, са залегнали в „На-
редба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала“ на Министъра 
на образованието и науката в България. В чл. 31, ал. 1, от Наредбата е указано, че „всички познавателни 
книжки, учебници и учебни помагала, независимо от вида им, трябва да отговарят на следните изи-
сквания за графичен дизайн и илюстрации:

1. Цялостна художествена идея, ясна конструктивна и пространствена композиция, графично и сти-
лово единство на съставните текстови и картинни съобщения в съответствие със съдържанието.

2. Съответствие на художествената форма със спецификата на учебния предмет, модула или обра-
зователното направление, както и с възрастовите особености за възприемане от децата и учени-
ците.

3. Функционалност на графичната комуникация, съответстваща на съдържанието и систематизира-
ща степенуването по важност на текстовете и изображенията.

4. Балансирано цветово комбиниране, осигуряващо визуална хармония за нормалното възприема-
не на текстовата и на илюстративната информация.

5. Художествената страна на картинните съобщения – илюстрации, рисунки, фотоизображения, схе-
ми, диаграми, чертежи и др., да отговаря на съдържанието на текстовите съобщения и да ги она-
гледява.

ХУДОЖНИКЪТ И РЕДАКТОРЪТ В ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ 
НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ КНИГИ ЗА ДЕЦА 
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
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6. Стилова издържаност и ясна графична концепция, обединяваща оформлението на корицата и 
книжното тяло.“ 

В настоящата статия акцентът ще бъде поставен върху създаването на самите илюстрации и върху ре-
дакторската работа с тях в процеса на подготовката за издаване на образователната книга за деца в пре-
дучилищна възраст. Добре би било още тук да изясним понятието „предучилищното образование“, кое-
то ще използваме активно по-нататък в статията. Според разпоредбите в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 
предучилищното образование на МОН „чл. 2. (1) Предучилищното образование се осъществява от дет-
ските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигу-
рят условия за това, при условията и по реда на този стандарт и на държавния образователен стандарт 
за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училища-
та и центровете за подкрепа за личностно развитие. (2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат съот-
ветно от училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование, както и от специал-
ните училища, които осъществяват предучилищното образование за деца със сензорни увреждания. Чл. 
3. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с 
възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазва-
не на физическото и психическото му здраве.“

Способността на книгата да синтезира зрително-образна и текстова информация дава възможност за 
специално познавателно, емоционално и естетическо въздействие върху реципиента, особено ако ста-
ва дума за дете в предучилищна възраст. Ето защо зрителните, невербални форми, заедно с текста днес 
се използват като продуктивна форма на обучение в този етап от детското развитие. Особено се набля-
га на факта, че илюстративният материал в образователните книги за деца изпълнява специално когни-
тивната функция, тъй като не е просто допълнение към текста, а негов заместител. Илюстрацията в учеб-
ника за предучилищна възраст се явява по същество път за познание на действителността от детето, ед-
но от най-важните средства за педагогическо въздействие върху него, обвързано със сложен и ефективен 
процес, който възпитава и развива съзнанието му. В тази връзка илюстративният материал трябва да бъ-
де цялостна система, която не само да презентира вербалната информация в образователната книга, но 
чрез взаимодействие, с нея образува единна рецептивна среда. Този подход предполага реалистична ху-
дожествена илюстрация, с определено емоционално и естетическо съдържание, което художникът вна-
ся в процеса на работата си. Чрез влиянието си върху емоциите и възприятията на детето, красивата и ес-
тетически издържана илюстрация изпълнява функциите си най-ефективно. Така художественото оформ-
ление на детските образователни книги допринася за успешното трансформиране на учебната информа-
ция, предизвиква интерес към изкуството, а също така възпитава художествен вкус и чувството за хармо-
ния у детето. 

Към днешна дата това твърдение се приема за аксиома, но не винаги е било така. Един бърз поглед 
в историята на илюстрацията в детските книги показва, че едва през XVII век тя започва да се използва за 
образователни цели, и едва след още един век се появяват истински художествено илюстрирани детски 
учебни книги. Дълго време битува мнение, че в учебника не са важни образите, а нравоучителните из-
води. Почти до началото на ХХ век, надделява идеята, че илюстрирането на съдържанието на учебника 
трябва да бъде само в случаите, когато учениците се срещат или с напълно непознати предмети, или с та-
кива предмети, които са напълно недостъпни за въображението им. 

Така относително късно илюстрациите в детските книги, включително и в учебниците, добиват самос-
тоятелна художествена стойност и не са просто добавка към „важното“ текстово съдържание, а спорът в 
световен мащаб тогава между педагози, илюстратори и културни дейци по отношение на функциите на 
илюстрациите в учебниците води много разнопосочни мнения. Това обяснява например факта, че през 
30-те години на ХХ век водеща позиция в детска илюстрация заема литографията – не заради художестве-
ните възможности, които дава, а единствено поради възможността й за лесно репродуциране. Анализът 
на учебниците от първата половина на миналия век, налага извода, че по онова време в повечето случаи 
липсва цялостна илюстративна концепцията и взаимодействие между илюстрация и текст. 

Днес, развитието на полиграфическите възможности и въвеждането на компютърните технологии в 
издателската практика внесоха значителна промяна и при самите илюстрации в детските книги, но това 
е друга тема за изследване.

Ролята на художника илюстратор на образователни книги за деца е на посредник между автора на те-
кста и читателя. Подобно на автора на текста, негова отговорност е да обезпечи образователния и възпи-
тателния процес. Той, наравно с автора, оказва влияние върху формирането на определен светоглед и ес-
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тетическите качества на личността на детето. При създаването на илюстрации за деца, художникът тряб-
ва надхвърли границите на собственото си светоусещане и да погледне света през очите на детето, за да 
може адекватно да удовлетвори представата за действителността на малкия читател. Рисунката трябва не 
да разказва, а да показва творчески и художествено предметите и връзката между тях, природа, хората, 
светът и пр. Композицията в тези илюстрации също трябва да се подчинява на някои особености на въз-
приятието на детето. Тя трябва да бъде проста и ясна. Детето още с първия поглед би следвало да разбе-
ре нейния смисъл. Картината трябва бъде конструирана, така че погледът да е насочен към най-важното 
като се избягва оптичната перспектива, защото има опасност перспективното изкривяване да бъде прие-
то от детето за деформацията на действителните обекти. Трябва да има единство на стила на поднасяне 
на художествените образи в рамките на илюстрацията и в рамките на цялото издание. Това определено 
ще допринесе за по-пълно и цялостно възприемане на учебното съдържание. 

Художникът по време на творческия процес по създаване илюстрациите трябва да прекодира вер-
балното послание в напълно различна форма, без да изгуби целите и задачите на автора на конкретна-
та учебна книга. Особеностите на възприятието на детето по отношение на илюстративния материал оп-
ределят някои основни критерии за създаване на илюстрациите, които художникът илюстратор, но също 
така и редакторът на детски образователни книги (и всякакъв друг вид книги за деца), трябва перфектно 
да познава. 

Добре известно е, че за детето в предучилищна възраст е типично повишеното емоционално възпри-
ятие на художествените образи. Усещането на детето, когато разглежда илюстрации може да се сравни 
с усещането, когато вижда нещо за първи път. Затова детското въображение може да бъде поразено от 
всеки детайл. Силата на въображението на детето е много по-малка от тази на възрастния човек, но сте-
пента на доверие във въображаемите образи при децата е абсолютна.

Както отбелязва големият швейцарски психолог Жан Пиаже още през 1926 г. в своята книга „Пред-
ставата за света у детето“, „една от основните характеристиките на детското мислене, особено в ран-
ния етап от развитието му, е неговата синкретизъм… Всеки етап представлява детското разбиране за ре-
алността по време на този период. Развитието от един период към друг е определено от натрупването на 
несъответствия от детското разбиране на околната среда, което в крайна сметка води до нужда от реор-
ганизация на мисловната структура.“ [1].

Поради неспособността си за логическо мислене малкото дете синтезира действителността, намира-
ща се в непосредствена близост до явленията. Именно тази особеност на възприятието на детето тряб-
ва да се отчита при създаване на илюстрации от детските художници, представяйки прости, но съдържа-
телни художествени образи, отразяващи основните характеристиките на предметите. Детското мислене 
в повечето случаи е лишено от аналитичност. Детето обаче веднага отчита наличието или липсата на ос-
новни детайли на конкретния образ. Ето защо при изображението в образователната книга не бива да се 
пропускат най-съществените характеристики на героя, предмета или явлението.

В съответствие с това и авторите на учебни книги и техните редактори е необходимо да обърнат спе-
циално внимание на създаването и структурирането на илюстрациите като се вземат предвид психологи-
ческите характеристики на детето в предучилищна възраст, а също и като се вземат предвид развиващи-
те, познавателните, възпитателните и естетическите цели на обучението. Редакторът, от своя страна, би 
трябвало да може да оцени авторския оригинал от такава гледна точка и да не позволява в детската кни-
га да присъстват илюстрации, които са неразбираеми за детето. 

Първостепенна задача на редактора е да забележи и да работи за отстраняването на нарушаване на 
целостта на художествения образ в илюстрацията. Това означава, че преди да започне своята работа ре-
дакторът трябва ясно да е отговорил за себе си на въпроса по какво се отличава художественият образ от 
нехудожествения. Всъщност един художествен образ показва изобразявания обект така, както го чувства 
художникът, както го възприема, не механично, а творчески.

По отношение на илюстрациите екипът, създаващ образователни книги за деца, независимо от въз-
растта им, в т.ч. и редакторът, трябва да познават и да реализират в своята работа няколко основни прин-
ципа. Първият принципът е за съчетаването на илюстративния материал в логически последователно из-
градена система, чието изучаване улеснява усвояването на системата от факти, понятия и закономер-
ности на съответното учебно съдържание. На практика това означава, че логиката, последователността и 
същността на връзките на системата от илюстрации, трябва да отговаря на логиката, последователността 
и същността на връзките на системата на учебното съдържание. Вторият принцип е за вярна и точна ин-
формация, която трябва да осигурява илюстративният материал за изучаваните обекти. Към това спадат 
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не само ясните и точни образи, но и големината, формата и разположението им и т.н. До голяма степен 
практическата реализация на този принцип зависи от такива фактори като вида на хартията, печата и др. 
Друг принцип, който пряко кореспондира с възрастовите особености, се отнася до съотношението меж-
ду текста и илюстративния материал.

Важен е принципът, който се отнася до съотношението на различните жанрове на илюстративния ма-
териал в книгата. Прегледът показва, че при учебните книги за децата в предучилищна възраст и в начал-
ната степен на училищното образование преобладават картини, изобразяващи реални предмети, като по 
отношение на техниката се търси илюстрация от типа на анимационния филм – опростен, знаков образ, а 
оцветяването е плоскостно, с цветни тонове. Използва се също шаржовият образ и техниката на колажа, 
включваща комбинация между рисунка, снимка и текст. За сравнение – в средния и горния курс на учи-
лището се увеличава делът на схемите, диаграмите, таблиците и др. 

В процеса на създаването на художествени образи в образователните книги за деца в предучилищ-
на възраст, и художникът, но също и редакторът трябва да отчитат и други важни принципи, обвързани с 
психологията на възприятието на детето в този етап от живота му. Например такъв е принципът за целост-
та на предаването на художествения образ в илюстрацията. Най-общо този принцип се изразява в това, 
че в изобразявания обект, не трябва да бъдат изпускани елементи, които въображението на реципиента 
(в случая детето) да допълни. Дори ако според сюжета е необходимо да се демонстрира как един обект 
закрива част от друг или героят се крие зад нещо, те трябва да са изобразени в своята цялост. Освен това 
изображението на героя или обекта трябва да бъде максимално детайлно. Важно за интересът на детето 
е то да може да види например лицето на героя или детайли от облеклото му. Желателно е да се избягва 
претрупване в сюжета на илюстрацията, т.е. при изобразяване на действията на героите. И разбира се, от 
особена важност е простота на средствата за художественото изобразяване. 

За децата в ранна възраст са характерни фрагментарност на съзнанието и липса на способност за об-
общаване, по-специално, за тях е невъзможно да „виждат» и оценяват книгата цялостно, но те могат да 
почувстват нейната емоция. Характерно още за децата е невъзможността напълно да отделят главното от 
второстепенните детайли. Именно поради тази причина днес се счита, че дизайнът на детските учебни 
книги трябва да е максимално изчистен, като на страниците нямат място традиционните украшения и ор-
наменти, винетки, декорации. Казаното до тук показва колко важно е днес художниците илюстратори на 
детски книги (и не само на учебници) и техните редактори да вземат под внимание особеностите на пси-
хологията на възприятието децата в предучилищна възраст.

Значима задача, която стои както пред художника, така и пред редактора на образователни книги за 
деца в предучилищна възраст, е свързана с особеностите на колорита в илюстрациите, тъй като цветът е 
една от съществените характеристики на изучаваните предмети и явления. Известно е правилото в илюс-
трациите да се търсят естествените цветове на обекта на изобразяване, за да бъде максимално достъпен 
за разбиране от детето, като се следват топлите нюанси на цвета на хартията, което ще се създаде благо-
приятни условия за детското възприятие. За максимален ефект в детската книга трябва да се използват 
ярки и чисти тонове, но без излишна натруфеност и шарения. Общото усещането от цветовете трябва да 
е жизнерадостно, приповдигнато и празнично. 

Известно е също, че графичното оформление на текста, илюстрирането и цялостното оформление на 
урочната единица, както и спазването на здравно-хигиенните норми имат важно значение за по-лесно-
то и качествено възприемане и усвояване на материала. Тези проблеми са обект не само на пряката дей-
ност на художника и редактора, но и на работата на специален оформител, технически редактор, поли-
графист и др.

В заключение ще отбележим, че днес илюстрациите, освен важен структурен елемент от образова-
телните пособия за деца, натоварен с дидактически и естетически функции, са и важен фактор за форми-
рането на индивидуалния стил на книгата, обвързващ го със стила на цялата поредица и на всички оста-
нали заглавия на издателството. Това създава условия за улесняване на избора на учителя и дава собст-
вен облик, нещо изключително желано и търсено от всеки издател, работещ в бранша.
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Abstract. The paper presents a structure model for developing dynamic kindergarten environment. The 
aim is to ensure effective system for teaching and learning in technologies equipped environment through 
integrating variety and nowadays pedagogy approaches and methods of work.

Въведение
Във време на бурно развитие на технологиите, динамика на обществения живот и глобализация в 

икономиката, образователната система е подложена на сериозното предизвикателство да изгради лич-
ности на обществото и да ги подготви за професионална реализация, в професии, неизвестни към насто-
ящия момент. Определяща е посоката – нужно е да се развиват хора с аналитично и критично мислене, 
дигитални умения и фундаментални знания от една страна и личности със стабилно формирани качества 
като толерантност, екипност, комуникативност – от друга. 

Постигането на тази цел изисква разрешаване на  много проблеми, свързани преди всичко с консер-
ватизма, присъщ на образователната сфера и на липсата на адекватна квалификация на съвременния 
учител. Това в комбинация с липсата на финансови средства в системата води до сериозни проблеми и 
необходимост от оптимални и навременни решения. 

Постигането на ефективно образование е цялостен пъзел, за който липсата и на един градивен еле-
мент води до негативни последици в дългосрочен план. Ако за бизнеса, който се нуждае от кадри е ва-
жно предприемането на краткосрочни мерки, то за образователната система и особено за първите й ни-
ва – предучилищна и начална училищна педагогика – са определящи по-дългосрочни стратегии на разви-
тие, за да се гарантира стабилност и последователност в действия и резултати. 

Ако стартираме от първата степен на образователната система – предучилищното образование, там 
се наблюдават големи разлики в наличната учебна среда. Има градини с остарял игрови парк и стари ме-
тоди на работа, както и такива, в които детските групи са оборудвани с най-модерни тъчскрин дъски, про-
грамируеми играчки, таблети, учителите разполагат с интернет-достъп и съвременни софтуерни образо-
вателни ресурси. Съществуват и градини с високо технологично оборудване, което се използва само за 
открити ситуации. Голяма част от учителите нямат нужната дигитална компетентност, за да могат да ра-
ботят ефективно в богата на технологии среда. 

Модел „Динамична група в детската градина“
Моделът „Динамична група в детската градина“ има за цел да предложи система за работа в бога-

та на технологии учебна среда при съчетаване на различни организационни форми и методи на работа. 
На фигура 1 е визуализирана структурата на проектирания модел. Основни модули в него са среда-

та на обучение, учебното съдържание, организационните форми на работа и методите на педагогическо 
взаимодействие. 
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Фигура 1. Структура на модела „Динамична група в детската градина“

Среда за осъществяване на образователно-възпитателния процес в детската градина
Ключов фактор за ефективно прилагане на модела е наличието на среда, богата на технологии. Спе-

цификата на работа в детската градина и възрастовите особености на децата изискват използването на 
технологии, характеризиращи се с възможности за осигуряване на нагледност и интерактивност. В тази 
връзка се изисква използване на интерактивни хардуерни и софтуерни технологии. 

Минималното технологично оборудване включва образователен софтуерен пакет и мултимедийна 
система – компютър и проектор. В този случай учителят може да работи фронтално с децата, като използ-
ва нагледни ресурси.

Средно технологично решение – образователен софтуерен пакет и наличие на интерактивна дъс-
ка. В този случай задачите не само се презентират, а се изпълняват от учителя и посочени от него де-
ца. 

Оптимално технологично решение – образователен софтуерен пакет и наличие на интерактивна сис-
тема, включваща компютър и таблети, работещи в мрежа, интерактивна дъска и проектор (или интерак-
тивен дисплей). Учителят обяснява и изпълнява задачи фронтално на интерактивната дъска, след което 
ги излъчва към таблетите на децата, където те работят по задачите самостоятелно и независимо едно от 
друго. 

Допълнителни технологични средства в детската градина са разнообразни програмируеми или упра-
вляеми играчки – програмируемата играчка BeeBot, която може да се движи в мрежа по дадени указа-
ния, дигитални камери и микрофони, с помощта на които децата правят лесно аудио и видео записи, мал-
ки учебни роботи с предварително заложени възможности и табло за управление и др. 

Учебно съдържание
Учебното съдържание трябва да е част от системата, разработена според действащите държавни об-

разователни стандарти за предучилищно образование. В това отношение българската предучилищна пе-
дагогика има изключително добри традиции не само в национален, но и в световен план. Основополага-
щи са идеите на Пенка Касабова [1], Елизабет Кларк [2], Димитър Кр. Димитров [3, 4] и др. 
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Организация на работата
Динамичният модел изисква да се използват разнообразни форми на организация в хода на образо-

вателно-възпитателния процес – колективна работа с групата,  индивидуална работа на децата, работа 
по двойки и работа по екипи. Разнообразието на използваните организационни форми кореспондира с 
динамиката на предложния модел и разнообразието на методи на преподаване и обогатяващо педаго-
гическо взаимодействие. 

Методи на преподаване
Работата с деца, растящи в дигитална среда изисква динамична смяна в метода на работа  на педаго-

га с групата. Предвидено е да се съчетават класически методи на фронтална работа (съобщаващи мето-
ди) с интерактивни методи на взаимодействие и използване на дидактични игри. 

Реализирането на описания модел в практиката е възможно само при паралелното осигуряване на 
политики, мениджмънт, технологично оборудване, качествено учебно съдържание в хартиен и електро-
нен вид, дидактични ресурси и квалифицирани учители, които да използват точните методи и точните ре-
сурси в точния момент. 

Апробация на модела
Моделът е апробиран в практиката в рамките на продължителна и системна работа под научното ръ-

ководство на първия автор на статията и в рамките на педагогическо изследване за разработване и защи-
та на дипломна работа на втория автор. Реализирани са варианти на работа със специфична технология, 
организация на работа и методи на взаимодействие в хода на експериментална работа, както следва:

• ДГ „Звездица-Зорница“ – 5 групи (от 1-ва до 4-та) в през учебните 2015-2016 и 2016-2017 година.
• ДГ „Звездица-Зорница“ 3 подготвителни групи в през учебната 2016-2017 година.
• ДГ „Калина Малина“ – 1 подготвителна група в през учебната 2016-2017 година.
• ДГ „Слънце“ 1 подготвителна група в през учебната 2016-2017 година.
• ДГ „Вълшебство“ – 2 подготвителни групи в през учебната 2016-2017 година.
• ДГ „Вълшебство“ – 3-та подготвителна група в през учебната 2015-2016 година.
• ДГ „Елица“, гр. Сливен – 1 група в през учебната 2016-2017 година.

Изводи
Всяка от конкретните реализации на модела има своята специфика и конкретни измерения. Могат да 

се формулират някои общи изводи.
1. Учителят трябва да разполага с висок клас интерактивна технология – интерактивна дъска или ин-

терактивен дисплей за фронтална работа и по възможност  с мобилни индивидуални таблети за децата и 
софтуерни ресурси с готово учебно съдържание. 

2. Учителят трябва да бъде квалифициран не само за работа с технологии, но със знания по методика 
и педагогика, актуални към настоящия момент. 

3. Изисква се отказ от рутината на „традиционното“ преподаване и приемане на нови интерактивни 
методи на работа, които изискват по-голяма инвестиция на време и ресурси за подготовка от страна на 
учителя.  

4. Прилагането на модела е в тясна зависимост от подкрепата на директори, РУО, Община. 
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Abstract: The article focuses on the changes in both structure and content of syllabus related to the 
logarithms from the perspective of technological evolution. As a basis for the comparative study, the author 
takes two Bulgarian textbooks in mathematics. The first one is by Blagoy Dimitrov and Todor Dedov issued in 
1910. The second textbook is by Stanislava Petkova and colleagues and appeared approximately a century later. 
Under consideration are the views about how useful are the logarithms in the context of the contemporary 
technological status. Some arguments are given that support the reconsidering the existing educational 
paradigm in a new direction oriented to the integrated education. Resolving some didactical issues in teaching 
logarithms refers to the implementation of the ICT. 

Keywords: impact of technology on syllabus, synthetic competence, basic mathematical skills 

0. Въведение
В непубликуван доклад от Румена Калтинска и автора на тази статия, изнесен на 24 април 2017 г. на 

семинара Дидактическо моделиране, интернет-порталът Музей „Математиката и информатиката в Бъл-
гария“ (Фигура 1) беше представен като източник на дидактически ресурси. 

Фигура 1. Порталът mmib.math.bas.bg

Тук ще се опитаме да изследваме един актуален проблем от математическото образование в средния 
курс, ползвайки учебника Алгебра за VI и VII класове на мъжките и девическите пълни и непълни гимназии 
(накратко в статията ще го наричаме Алгебра) с автори Благой Димитров и д-р Тодор Дедов [1], качен на спо-
менатата страница (Фигура 2). Сравнителният анализ, който ще представим по-долу, е ориентиран към от-
крояване на еволюционните изменения и евентуалните тенденции в темата логаритми от учебната програ-
ма по математика в средното образование. Гледната точка на нашите разглеждания ще е обусловена от раз-
витието на изчислителната техника и съответните технологични ресурси, достъпни в училище. 

ЛОГАРИТМИ И ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

LOGARITHMS AND TECHNOLOGIES IN SECONDARY SCHOOL

Борислав Лазаров
Институт по математика и информатика – БАН, София

Borislav Lazarov
Institute of Mathematics and Informatics, Sofia
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Фигура 2. Титулната страница на Алгебра, Бл. Димитров и д-р Т. Дедов [2, с. 15-20]

1. Структуриране на учебния материал за логаритми в Алгебра 
Учебният материал за логаритми е разпределен в първите три глави на Книга I от учебника Алгебра. 

Глава І Логаритми е разделена на 6 параграфа. Глава ІІ Десетични логаритми се състои от 15 параграфа. 
Глава ІІІ Показателни и логаритмични уравнения съдържа 4 параграфа. Следват 48 общи задачи за първи-
те три глави, като повечето задачи са с няколко подусловия. Целият материал заема 30 от общо 119 стра-
ници в учебника, т.е. около една четвърт. 

В отделните глави има тематично разделение, като една тема може да включва няколко параграфа. 
Няма обща структура, обхващаща всички параграфи. Не е ясно и колко параграфа могат да се обединят в 
един урок или, обратно, един параграф да се разбие в два или повече уроци. 

2. Дидактически особености в Алгебра
Трудно ни е да изясним доколко Алгебра е оригинален учебник по отношение на заложените дидак-

тически конструкции. Тук ще откроим някои особености, свързани с технологичното състояние на ония 
времена. На първо място трябва да отбележим, че във включения материал няма индикации за използва-
не на изчислителни средства, например логаритмична линийка. Единственото помагало за изчисления са 
били логаритмични таблици – в Алгебра се споменава, че те са заимствани от някой д-р Студничка. Пре-
смятанията се извършват на ръка, за което се разработва детайлна методика. 

Глава I започва така: 
Степенуването не се подчинява на комутативния закон и затова на него съответстват две обратни 

действия. [1, с. 3] 
Двете действия са коренуване и логаритмуване. Поясняват се с пример. Изяснен е произходът на ду-

мата логаритъм. След няколко свойства на логаритмите, придружени с обосновка, се указват двете най-из-
ползвани основи: 10 и е. Наименованията на съответните логаритми са бригови и неперови, като в кратка 
историческа справка за появата им се изяснява защо тези термини са удачни. Изтъква се практическата зна-
чимост на десетичните логаритми и оттук нататък вниманието е изцяло съсредоточено върху тях. 

Прави впечатление, че множества не се използват (по онова време канторовата теория тепърва е про-
хождала, а методически насоки за внедряването ѝ в математическото образование не са били разработе-
ни). Това обяснява, че числови интервали не се срещат. Не се говори за множество от допустими стойно-
сти. Обаче реалните числа се допълват с +∞ и -∞. Така по същество се работи в множеството [-∞;+∞] 
(двуточковата компактификация на реалните числа) и отпада необходимостта да се разглеждат граници, 
което е успешно дидактическо попадение. 

Използването на думата теорема става срамежливо, без тя да предхожда съответното твърдение [1, 
с.5]. От това строгостта на изложението не страда – доказателствата са достатъчно прецизни. Самите те-
ореми не се формулират самоцелно, а с ясното послание: за изчисления с използване на логаритмични-
те таблици. 

Доказаните теореми спомагат за опростяване на изчисленията, понеже умножението се заменя със 
събиране, делението – с изваждане, степенуването – с умножение и коренуването – с деление. [1, c. 6]

Формулите се затвърдяват в следващите два параграфа с логаритмуване и антилогаритмуване на ед-
ночлени. 

Глава ІІ е изцяло посветена на изчислителните техники с десетични логаритми. Отделни параграфи 
са посветени на пресмятане с четирицифрени, петцифрени, 6- и 7-цифрени числа. Многобройни приме-



68

Образование и технологии 8/2017

ри имат за цел да покажат възможно най-ясно техниките за пресмятане в двустранния преход (число-
ви изрази)↔(логаритми). На този фон показателните и логаритмичните уравнения в Глава ІІІ изглеждат 
представени съвсем невзрачно. Очевидно авторите не считат такава теория за практически приложима 
в своята целева група. 

Макар явно да не се прави препратка към логаритмичната линийка, която масово се използва в тех-
ническите университетски дисциплини до 70-е години на ХХ век, материалът в Алгебра подготвя учени-
ците за едно леко и безконфликтно въвеждане на този механичен аналогов калкулатор в професионална-
та практика. Така технологиите са обусловили дидактическата среда на обучението по математика в сред-
ното училище още в началото на ХХ век. 

3. Структуриране на учебния материал за логаритми един век по-късно 
Учебниците от началото на ХХІ век са два типа – за задължителна и за профилирана подготовка. В про-

грамата за задължителна подготовка логаритъм се дефинира в 10. клас, но практически не се разработ-
ва в каквито и да било приложения. Поради това ще се спрем на структурата на материала за логаритми 
в учебната програма за профилирана подготовка, като за източник ще използваме учебника [3], който за 
кратко ще наричаме Математика. 

В Математика материалът за логаритми е разпределен в два раздела и разбит в 17 урока от общо 133. 
Въведението е близко по стил до въведението от Алгебра, но с това приликите свършват. В явен вид мо-
тивация за изучаване на логаритми не е дадена. Словосъчетанието практическо приложение не се сре-
ща. Разглежданията са строги, построението на темите в уроците е дедуктивно, пресмятанията с число-
ви стойности са изключително за илюстрация на теоретични постановки. Пример с приложение на лога-
ритмични таблици е даден на страница 158 в рамките на една задача, а на страница 168 се упоменава, 
че решаването на следващите няколко задачи изисква таблица за десетични логаритми или калкулатор. 

Методически ключово в Математика е повсеместното използване на теоретико-множествен апарат и 
функции: определяне на множество от допустими стойности, запис на отговорите чрез обединение или 
сечение на числови интервали, обратима функция и т.н. Друг важен момент е избягването на приблизи-
телни стойности за корени, степени и логаритми – в решения и отговори те остават записани чрез ради-
кали, степени и логаритми, например log2/3(-1+√5)/2 [3,с.205]. 

Концепцията, приета в Математика, ясно визира друга технологична среда за провеждане на образо-
вателния процес: 1) наличие на дидактически развит апарат за множества и функции; 2) достъпни елек-
тронни изчислителни средства, като калкулатори. 

4. Предшественици на интегрираното обучение 
Учебникът Математика е създаван, когато в образователните стандарти бяха залагани междупредмет-

ни връзки предимно в една посока, т.е. в уроците по математика се споменават възможни приложения 
на изучавания материал в други области на познанието и практиката. В това отношение степените и лога-
ритмите, логаритмичната и показателната функция, са включени в съдържателни междупредметни връз-
ки: период на депозити, закон на Вебер-Фехнер, магнитут на земетресение, прираст на населението и др. 
[3, с. 168-172]. Споменатите направления са представени в съответствие с образователния модел от края 
на 90-е години на ХХ в. 

През първата декада на ХХI в. у нас започна да набира скорост проектно-базираното обучение. То се ре-
ализираше като част от дидактическия инструментариум в отделни предмети. Привличаха се активно ком-
пютърни средства, предимно за изготвяне на презентации от учениците [4], но също за симулация и демон-
страция на различни процеси [5]. Впоследствие широко разпространение добиха облачни технологии за ця-
лостен процес на управление на проектно-базираните инициативи [6]. От гледна точка на приложението на 
информационните технологии беше регистриран сериозен прогрес. Обаче в масовата педагогическа прак-
тика се наблюдава значително изоставане в приложението на новите дидактически технологии. 

5. Разминаване в технологичното развитие 
Повече от половината от материала за логаритми в Математика е посветен на показателни и логари-

тмични функции, уравнения и неравенства. Методиката е типична за втората половина на ХХ в. Това не е 
недостатък на Математика. Но по същото време информационните технологии и техническото оборудва-
не в училищата вече осигуряваха съвсем друга среда за преподаване на този материал, а именно прило-
жение на системите за компютърна алгебра (съкратено СКА). 

Дидактически технологии за въвеждане на СКА в началото на XXI в. също имаше. В непубликувания 
доклад [7] от автора на тази статия, на основата на който е публикацията [8], се предлага идея за въвеж-
дане на СКА в средното образование. Примерите бяха подбрани специално с приложения в решаване-
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то на показателни и логаритмични уравнения (един такъв пример е даден в края на статията като Прило-
жение). 

Тромавата система за изменения в номенклатурната база не позволи реализирането на пробив в пре-
подаването на логаритми, независимо от наличните предпоставки. Нещо повече, изоставането на обра-
зователния модел от технологичната среда с различна амплитуда във времето поддържа критиките за не-
адекватно на съвременните изисквания образование по математика и природните науки. 

6. Проблемни области на прага на новия етап в средното образование
Новата нормативна база за средното образование, влязла в действие от 2015 г., позволява да се ре-

визират методиките за преподаване на логаритмите в 11. клас. Една разумна интеграция на математика и 
информационни технологии би позволила логаритмите да заемат по-съдържателна част в задължителна-
та подготовка. Наистина, това техническо понятие от математиката има важно мирогледно значение. Ми-
сленето на ниво порядък може да бъде ключово за успешна социалната реализация на личността в мно-
го направления. Напротив, невъзможността да се различава порядъка в количествата ограничава миро-
гледа и осакатява интелектуалното развитие. 

Могат ли информационните технологии сами по себе си да разрешат някои въпроси в преподаването? 
Твърдо не. Необходима е нова методология, а оттам и нови дидактически технологии. Трябва непременно 
да се отчитат и реалиите на средното училище. А те не вдъхват оптимизъм – математическата и общата гра-
мотност на учениците падат и падат, и падат… Повече от десетилетие в университетите не може да се орга-
низира нормално обучение по математика, по инженерни, а даже и по икономически дисциплини, именно 
поради липсата на математически знания на голямата част от абитуриентите. Оттук произтича и незадово-
лителното състояние на математическата подготовка на много прясно-завършили учители. 

Крехък оптимизъм за подобрение подхранва нагласата на младите хора практически непрекъснато 
да ползват съвременните „умни“ джаджи (smart gadgets). Използването на техническите средства в мате-
матиката обаче изисква определени математически знания и умения. 

7. Ролята на синтаксиса
За пълноценно внедряване на СКА в педагогическата практика в средното образование е необходи-

ма математическа култура, приблизително на ниво, каквото се изисква за усвояване на материала за ло-
гаритми. Например познаване на понятийния апарат за функции, като дефиниционно множество, област 
на стойности, графика. Не може без базови знания за корени на уравнения, решения на неравенства и 
тяхната интерпретация при графики на функции и т.п. Базовото ниво в уменията включва разпознаване 
на еквивалентни записи при числови изрази, субституции, като при тях се отчита изменението в дефини-
ционното множество и т.п.

Има и особености на синтаксиса на СКА, които излизат извън рамките на изгражданите знания и уме-
ния в училищния курс по математика, например точните и приближени методи за решаване на уравне-
ния се прилагат с различни оператори, съответно с различен синтаксис. Възможностите за използване на 
единия или другия метод, както и тълкуването на резултата от компютърното решаване, предполага една 
по-висока математическа култура (за илюстрация на казаното отново препращаме към Приложение-то). 

Всичко това извиква необходимостта от нова парадигма в преподаването. Тук не става въпрос за коз-
метични промени или допълнения на програмата, а за преразглеждане на основите. Бъдещата глава за 
логаритми в един учебник, отговарящ на изредените изисквания, би трябвало да изглежда толкова раз-
лично от сегашните части, посветени на показателни и логаритмични уравнения и неравенства в Матема-
тика, колкото тези части се отличават от съответните им в Алгебра. 

Кой обаче може да преподава такъв материал? Имат ли сегашните випускници на педагогическите 
специалности подобна компетенция? За сравнение да се опитаме да си представим как учител, препо-
давал по Алгебра, би се справи с педагогическите предизвикателства, заложени в Математика. Нещо по-
просто – дали учителите, които сега преподават по програмата за задължителна подготовка, могат да се 
справят с преподаване в профилирани паралелки? Open questions. 

8. В търсене на временно решение
Поставяйки по този начин проблемите ние имаме предвид някои частични решения, отчитайки ста-

туквото в средното образование. Това, което е налично като номенклатурна база и може да отговори на 
потребностите от реформа в математическото образование, са интегративните предмети в иновативни-
те училища. Но какво да се вземе като модел за съставянето на програма по интегративен предмет и кой 
учител може да води обучение по такава програма? На пръсти се броят учителите, които имат компетен-
ция и самочувствие да водят интегративен предмет, например Информатика и музика1.
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Нашият опит за временно решение на тези проблеми е свързан с въвеждане на интегриран подход за 
реализиране на проектно-ориентирано обучение, надстройващо предметно-ориентираната структура в 
средното образование [9]. Ето какво сме създали като теория и практика през последните години за пла-
ниране и реализация на проектно-ориентирани инициативи.

  Определя се водещ учител, съответно учебен предмет. Като най-подходящ предмет считаме ма-
тематиката, отчитайки универсалността на математическите методи. Абсолютно задължител-
на компонента са информационните технологии, които имат многостранна роля: опосредстват 
междупред метните връзки, обезпечават информационни ресурси, атрактивни са. 

  Сформира се малък колектив от учители и администрация с активно-положително отношение. Ос-
вен водещия учител, ключова фигура за пълноценно реализиране на интегриран подход играе ад-
министратор на високо ниво в училищната йерархия: директор или негов заместник. 

  Изготвя се процедурна матрица, която съдържа комплексни технологични решения на дидактиче-
ски и организационни антиномии: съгласуване на учебната програма, отчитане на натовареността 
в училищния план и извънучилищните дейности, график за паралелни дейности по проектно-ори-
ентираната инициатива, ресурсно обезпечаване. 

9. Спекулации на тема логаритми в нов прочит 
Обособените теми за приложения на степени и логаритми в Математика [3, с. 168-172]. са предпос-

тавка за организиране на интегративен предмет, като преди това се премине през трите точки, описани 
в предната секция. При това интеграцията може да приеме формата на проектно-ориентирани инициа-
тиви. По-долу ще предложим някои идеи, които намираме за потенциално съдържателни при реализа-
ция чрез интегриран подход. 

Схолия 1: Финанси. Различни приложения на логаритмите във финансовото дело са подробно разработени 
в Аритметика, при това на ниво конкретно управление на личните финанси, като [1, с. 55-65]. В Математика тази 
тема е само маркирана, макар да представлява определен интерес в наши дни: математическата основа на фи-
нансови инструменти като кредити, фючърсни договори и т.п. е аналогична на описаната в Аритметика. 

Схолия 2: Пресмятане. През XVII в. се появява логаритмичната линийка. За изобретател се счита Уи-
лям Оутред. С такъв калкулатор бяха постигани върхови научни резултати, например инженерите от Съ-
ветския съюз проправяха пътя към космоса. Как обаче се правят изчисления с такава линийка? Днес ло-
гаритмичната линийка няма практическо значение, но в исторически и общокултурен план е не по-малко 
интересен уред от астролабията, която е ползвал Птолемей. 

Схолия 3: Акустика. Вече стана дума за закона на Вебер-Фехнер в акустиката, който е описан в Мате-
матика. Съвременното осветляване на явленията, с които ежедневно младежта си има работа, би има-
ло възпитателен ефект. Например колко неудобства се причиняват на околните само с едно завъртане на 
копчето за усилване на звука вследствие логаритмичния ръст на възприемане на звука спрямо нараства-
нето на използваната енергия за генериране на такова нарастване на звуковото възприятие. 

Горните бележки са насочващи за мащабни проектно-ориентирани инициативи с приложение на ин-
тегриран подход. Математиката в такива случаи е покрита от съответното приложение, т.е. математиче-
ският апарат се прилага без да се афишира, което за ученици с отрицателна нагласа към математиката е 
възможност да се докоснат до математическите методи с минимум негативизъм.

10. Заключение
Явно е, че внедряването на новата нормативна уредба в педагогическата практика ще отнеме време. 

При това за осигуряването на съответните кадрови и дидактически ресурси трябва активно да се вклю-
чат университетите. Вече се организират квалификационни курсове, насочени към интегриран подход за 
надграждане на междупредметните връзки в отделни направления (авторът е бил лектор в такива курсо-
ве към ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“). Очакваме да се появят и съответните методически разра-
ботки за внедряване на новаторско обучение. Съответната учебно-помощна литература и образовател-
ни портали с отворен достъп трябва да „излязат на светло“, т.е. от научните форуми в масовото училище. 

За съжаление самата нормативна база в частта си ключови компетенции съдържа морално остаряла 
рамка – това са теоретичните разработки в програмата Образование и обучение 2010, т.е. към 2017 г. те 
са на повече от 15 годишна възраст. Динамиката на технологичното развитие непрекъснато притиска ди-
дактиката и нашего брата вече не разполага с комфортните периоди от няколко декади за да ревизира те-
орията и да я приложи в практиката. 
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Abstract: The report presents a prac  ce-prac  cum with theore  cal, observa  onal and experimental ac  v-
i  es involved in the teaching of the natural science of students in a group for the whole-day organisa  on. The 
class is planned and conducted as a part of non-formal and alterna  ve educa  on. By means of separate work 
centers, under the leadership of the lecturers, experimental tasks have been realized on the „Natural science“ – 
IV – V grade and cover topics: „Proper  es of substances“, „Crystals and minerals“, „Movement and energy“ 
„Forces“ and others. Through the planned and realized ac  vi  es, a link is established between the diff erent ed-
uca  onal levels as well as the students’ interest in experimental ac  vi  es in order to develop skills for experi-
menta  on and analysis of the obtained results. The realized experiments are described in individual laboratory 
books. In the course of the session, a ra  ng of the experiments is made by assessing the sixth system. At the end 
of the binary class, each pupil determines with his emo  con his comfort zone „Interes  ng“, „Funny“ and „Use-
ful”. As a result of this prac  ce-lesson in non-formal learning, students have the opportunity to express their cre-
a  ve poten  al and to enrich the theory and prac  ce of non-formal learning in “Natural science”, as well as the 
connec  on with the training in this discipline in the next stage. The ac  vi  es carried out in the workshops and 
the fi nished products produced in them are part of the joint research and experimenta  on ac  vity between stu-
dents and teachers, a proof of con  nuity between the diff erent stages of educa  on.

Keywords: non-formal educa  on, natural science, skills, team work, experimental ac  vi  es

„Изкуството да се преподава е всъщност изкуството да се разпали жаждата за знания на мла-
дите и едва след това тя да се задоволи.”

Анатол Франс
Днес сме свидетели на реформата в българското образование, дълго очаквана и необходима, рефор-

ма на иновациите и информационните технологии, продиктувана от динамично променящите се соци-
ално-икономически, политически и културни характеристики на обществения живот и глобализацията на 
съвременното общество, но „за да бъде изцяло разбран научният прогрес трябва да се разглежда в кон-
текста на времето (което е история), на живота на великите учени (което е биография), да се разгледа вли-
янието, което са оказали социалните, икономическите и политическите необходимост.“ [1].

Успешната интеграция на младите хора в обществото минава по пътя на приобщаващото образова-
ние, водено от основния принцип за гъвкавост и динамичност при реализация „съобразено с потребно-
стите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения живот“1. Обучението в съ-
временното училище трябва да гарантира на обучаваните участието и изявата им в образователния про-
цес, да сътрудничи за тяхното личностно израстване чрез „екипна работа между учителите и другите пе-
дагогически специалисти“.

Изискванията на новото време и образователните предизвикателства в обучението, които ни предла-
га съвременното училище, провокира и нас като педагози да обединим опит и идеи в сферата на нефор-
малното образование – продължение на формалното. Предлагаме възможности за развитие на уменията 

БИНАРНО ЗАНЯТИЕ „ЗАНИМАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” В НЕФОРМАЛНОТО 
ОБУЧЕНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ И РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВО ЧРЕЗ 
ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

BINARY CLASS „LABORATORY AS AN ACTIVITY“ IN A NON  FORMAL 
EDUCATION OPPORTUNITIES AND DEVELOPING SKILLS AND CREATIVITY 
THROUGH THE NATURAL SIENCE

Анелия Хрисимова Вълкова, Руска Георгиева Драганова-Христова
ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново

Anelia Hrisimova Valkova, Ruska Georgieva Draganova-Hristova
Primary school „Bacho Kiro“ – Veliko Tarnovo
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и изява на творческите способности у нашите ученици чрез природните науки, създавайки алтернативна 
образователна среда с динамична и гъвкава структура при реализация на проектните дейности, така че 
„направените открития да се съхраняват, за да бъдат подредени и изяснени, доразвити и разширени“ [1]. 
Неформалното образование има голям принос в изучаването на природните науки на различни равнища 
и подпомага ефективността на учебния процес по Човекът и природата като учебна дисциплина, спомага 
за познавателното развитие на учениците, за тяхната успешна интеграция в обучителния процес, допри-
нася за изграждане на „позитивен организационен климат“ и приобщаваща учебна среда. Неформална-
та образователна среда дава свобода на учителите и от тях „зависи дали децата ще обичат преподава-
ния от него предмет или ще бъдат обхванати от ужасно безразличие и апатия”, [2] а той, учителят, 
от своя страна стимулира и мотивира „обучавания и го насочва по такъв начин, че да може да се осъщест-
ви най-голямо количество откривателско научаване“ [1] чрез прилагане на нови дидактически постанов-
ки и съвременен подход в образователната и обучителната дейност.

Наблюдението и експерименталната дейност са философия за учене, основаваща се на мисловните 
процеси, провокирани от нашия опит. Чрез него ученици и учители формират и доразвиват разбиране-
то за света на различни възрастови и образователни равнища. Прилагането на алтернативна форма обу-
чение с конкретни дидактически задачи от учебния предмет Човекът и природата, с включени знания от 
науките Химия, Физика и Биология, спомага за откриване на самонаблюдението и осмислянето на опита, 
като намалява до минимум абстрактността в обучението. Ето защо актуалната задача пред съвременния 
учител е да предложи на своите ученици обучение от ново поколение, модерно, широкоспектърно, по-
лезно и практически приложимо „при решаване на проблеми и взимането на решения в различни житей-
ски ситуации, свързани с природните науки и технологията.“ [3], емоционално наситено, богато на впе-
чатления и преживявания.

Конструктивизмът и неформалното образование са обединени от експеримента, като основа за фор-
миране на умения, навици и компетенции. Определението за неформално образование дадено в Хар-
тата на Съвета на Европа за образование за демократично гражданство и образование по правата 
на човека, определя целеполагането и усъвършенстването на знанията по природни науки, в частност Хи-
мия и Физика в алтернативна среда – „означава всяка планова програма за образование, създадена да 
подобри набор от умения и компетентности, извън формалната образователна среда.”2

С оглед преодоляването на инертността на учениците, бягството от скуката в учебния процес и вдъх-
новяването на детето да учи, се налага дидактическият процес да се активизира и прагматизира като 
се внесе разнообразие, което да буди любопитство, да създава настроения. Именно природните науки 
предполагат развитие на компетентностите на учениците в когнитивен и афективен аспект. Това може да 
се постигне чрез синхронизиране на традиционните методи на обучение и иновативните методи, форми, 
похвати, техники, които да предложат гъвкаво и подвижно възприемане с оглед „преодоляване на вече 
създалия се стереотип.

Към съвременния новаторски инструментариум, свързан с проектиране на модерно обучение, се отна-
ся и предложеният от нас модел за алтернативно обучение в неформална учебна среда, а именно – бинар-
но занимание с интердисциплинарен характер, което по своята същност е избираемо и в същото време из-
пълнява развиващи функции. Посоката на това развитие се наблюдава в опит да се гарантира, че занима-
нието е резултат от творчеството не само на учителите, но и на учениците. Дидактическата структура е из-
градена на база двоичния модел на обучение, при който органично са комбинирани личността на учителя 
и учителя-специалист, взаимодействието им един с друг, както и с обучаемите. Оформилият се комуника-
ционен триъгълник „учител – учител-специалист – ученици“, активизира потока на възприеманата инфор-
мация, стимулира сетивното възприятие, като изостря наблюдателността и провокира интензивното въоб-
ражение, подхранва творческата емоционалност, внушава у учениците способността за прилагане на теоре-
тичните знания в различни ситуации и при правилен подбор на подходите за тяхното реализиране.

Бинарното занятие разкрива връзката на различни предмети чрез цялостен и системен образовате-
лен подход. Двоичният модел, като обучителен формат, е интегриран образователен инструмент, който 
предлага богати възможности за прилагане на индивидуален подход и изграждане на интердисципли-
нарни връзки. В зависимост от преките цели на урока бинарният модел на учене би могъл да повиши ка-
чеството на фиксирания материал за учене по естествен път и да създаде дълготраен интерес към кон-
кретна тема. Така занятието с двоична технология позволява да се прехвърли теорията в практиката, как-
то и да формира умения и способности, за да се повиши нивото на смислена образователна дейност.
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Учителят е важен фактор в създаването на образователната среда, а това се постига чрез прецизен 
подбор на темите, свързани с конкретно учебно съдържание; градиране на дидактическите задачи, пред-
видени в занятието според времевия ресурс, степенуването им по трудност, материална обезпеченост на 
работния процес, възрастови особености на обучаемите и т.н.; правилен подбор на методическия инстру-
ментариум и съчетаването на традиционните форми на работа със съвременните, прилагането на инфор-
мационно-компютърни технологии (ИКТ) в обучението, интерактивни методи на обучение и прилагането 
на стари знания в нова ситуация. Така бинарните занимания ще допринесат за развитие на познавател-
ните интереси у подрастващите, ще спомогнат за насърчаване на развитието на личността на детето, а от-
там ще дадат възможност да се повиши мотивацията за учене.

Предложеният от нас бинарен модел „Занимателна лаборатория“, като алтернативна форма на обу-
чение, проведен в неформална образователна среда, бе разработен с ученици от четвърти клас, обхвана-
ти в група за целодневна организация на обучение и реализиран на 15. 05. 2017г. в часовете, определе-
ни за занимания по интереси и представя теми и проблеми от учебния предмет Човекът и природата в IV 
клас. Бинарното занятие е посветено на обявената от Съюза на физиците в България 2017 – година на Ис-
ак Нютон, както и на образователната сила на учебния предмет Човекът и природата и в частност Химия и 
Физика, на неформалното образование, като подпомагащо и развиващо формалното образование. Про-
вокацията да споделим нашия опит бяха резултатите на учениците, както и проявеният интерес към при-
родните науки3. Учебният предмет „Човекът и природата“ започва да се изучава в самостоятелен курс 
на българското училище в III клас и като такава дисциплина продължава изучаването му до VI клас вклю-
чително. От VII клас се диференцират трите учебни дисциплини, които обединява този учебен предмет, а 
именно Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия и Биология и здравно образование. 
Програмата включва знания, умения и отношения, свързани с определени ядра на учебно съдържание 
от държавни образователни изисквания (ДОИ) за начален и прогимназиалния етап на основната степен. 
Част от тези ядра са „Свойства на веществата“, „Кристали и минерали“, „Движение и енергия“, „Сили“ и 
други. Именно в тази връзка са обособени работни ателиета, под ръководството на преподаватели са ре-
ализирани експериментални задачи върху учебното съдържание в „Човекът и природата“ – IV – V клас и 
посочените ядра4. Чрез планираните и реализирани дейности се осъществява връзка между отделни об-
разователни нива на образователната система, както и формиране на интерес у учениците към експери-
ментални дейности в посока развитие на умения за осъществяване на опити и анализиране на получе-
ните резултати. Това е доказателство за съдържателната универсалност и приложимост, за развитието на 
критическото мислене на учениците на емпирично равнище чрез: наблюдения и експерименти, търсене 
на причинно-следствени връзки, за развитието на практическите умения и познавателните интереси и из-
граждане у учениците на научни представи за заобикалящия свят, за формиране на умения за самостоя-
телно получаване на физични знания.

Бинарното занимание предполага екипна работа между учителите. Отговорът на въпроса „Как е въз-
можно двама учители да представят определена задача от различни гледни точки в рамките на едно за-
нятие?“ се осъществява чрез „връзка с реалния живот; включване на основни природонаучни понятия и 
концепции; обществената значимост на научните открития“, съобразно [3] възрастовите особености на 
10 – годишните ученици.

Основната цел при планирането и реализирането на бинарното занимание е свързана с формира-
не на начални, природонаучни умения и компетенции, провокиране на познавателната активност като 
предпоставка за развитие и усъвършенстване на функционалната и природонаучната грамотност и фун-
дамент за реализиране на творчески изяви. Други основни цели, заложени при планиране и реализира-
не на бинарното занимание, са: умения за работа в екип; отговорност за собствените действия; повиша-
ване на самостоятелността и самоувереността; формиране на умения за избор и преодоляване на греш-
ките; умение за публична изява; повишаване на мотивацията за учебна работа; осигуряване на ефектив-
на обратна връзка; поощряване и развиване на творческото мислене и други.

На тази база бе изграден и моделът за научно-творчески процес в „Занимателна лаборатория“ – ал-
тернативен вариант на научно-изследователска дейност с активното участие на ученика – откривател, из-
следовател, анализатор на природни явления, генератор на идеи.

Важен момент, който също е водещ при организирането и провеждането на бинарното занимание, е 
осъществяването на приемственост между двете степени на основно образование – а именно премина-
ването от начален към прогимназиален етап. Той е реализиран чрез съвместна работа на четвъртоклас-
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ниците с учител-специалист в областта на природните науки, с който биха се срещнали в бъдеще и емо-
ционална провокация с положителен заряд и за двете страни. Прилагането на този подход е добър ка-
тализатор за постигане на по-добра самоорганизация, за развитие на практическите и интелектуалните 
умения, както и за успешно и ефективно партньорство между учителите, работещи в отделни етапи на об-
разователната система.

За създаването на позитивна учебна среда допринесе и предварително организираният интеракти-
вен интериор по отношение на пространственото разпределение и сформирането на кътове на природ-
ните науки. В залата, където се провежда бинарното занятие, са позиционирани проекти на ученици от 
шести клас, както и получени от шестокласниците кристали и минерали, изпратени от кристална зала „Ро-
допски кристал” – гр. Мадан. Тази атмосфера допълни заниманието – макар и без участието на по-големи 
ученици, се осъществи обучение на връстници от връстници чрез изработени материали. Така обучение-
то се обогатява с нови елементи – учениците са не само „автори на проект“, но и индиректно влизат в ро-
лята на „обучители“. Ресурсното обезпечаване на бинарното занимание е широкоспектърно и предизви-
ка огромен интерес сред децата – набор от лабораторни съдове: бехерова чаша, ерленмайерова колба, 
стъклена фунийка, епруветки и др.; материали – филтърна хартия, активен въглен, сяра, железни струж-
ки, мастило, стипца и др.; предпазно облекло, очила и ръкавици; уреди – термометър на Галилей, маха-
ло на Нютон, слънчева батерия и др. С оглед съвременните тенденции на обучение, заниманието е реа-
лизирано и чрез прилагане на ИКТ, материали за индивидуална работа. Богатият набор от нагледност га-
рантира интерес и активност от страна на учениците, предпоставка за материализиране на новите знания 
в изработена от всяко дете индивидуална „Лабораторна книжка“. (фиг. 1)

Фигура 1. Част от работната среда – постери, кристали и минерали, 
лабораторни съдове, индивидуална „Лабораторна книжка“

Според Здравка Костова „да обучаваме с мъдрост, с действие и с грижа. Да се обучаваме и да обуча-
ваме в комуникация. Да използваме различни езици – на словото, на образа, на числата, на физическо-
то действие. Да направим образованието привлекателно....” е образователен интерактивен механизъм 
за учене, в учебна неформална среда, където всеки ученик трябва да се научи да учи. Важен момент от 
образователния процес е учители, и ученици да работят в сътрудничество и „в такъв смисъл всеки учи от 
всеки и от всички заедно”. Този образователен механизъм бе водещ и в нашата педагогическа дейност 
при организирането и провеждането на бинарното занятие. [4]

Фигура 2. Работни ателиета
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Обособени бяха работни ателиета, в които всеки ученик има възможност да реализира избран от не-
го експеримент след приключване на занятието. В процеса на работа по работни ателиета четвъртоклас-
ниците влязоха в ролята на млади експериментатори (фиг. 2).

На структурно ниво, свързано с планирането и реализирането на бинарното занимание, се оформиха 
няколко етапа: организационен, мотивационен, операционен и оценъчен с включените във всеки един 
от тях два основни компонента – дейности на ученика и дейности на учителя. 

Организационният етап е свързан с обособяването на учениците в две групи – „Откриватели“ и „Из-
следователи“, според символния знак, който всеки от тях получи (лупа или микроскоп), индивидуално и 
на случаен принцип. Целта на групирането е прилагането на метод „Ролева игра“, както и с обезпечава-
не на предвидените дейности в хода на занятието. Задачите, по които работят двете групи, са свързани с 
изясняване лексикалното значение и произхода на думата „лаборатория“, фонетичното и съпоставяне с 
други езици, (английски, френски, испански), семантичната и употреба в речта, разкриване на специфи-
ката в интериора на лабораторната зала (уреди, прибори, пособия, материали), хората, които работят в 
нея, техните професионални характеристики и отличителни белези на тяхното облекло. В хода на диску-
сията на учениците е предоставена възможност, опирайки се на своя социален опит, натрупан до момен-
та, сами да групират правила за безопасност, които трябва да се спазват по време на експериментална-
та дейност чрез дискусия по две теми „Разрешено“ и „Забранено“ и намиране на отговори на въпросите: 
„Защо е разрешено?“, „Защо е забранено“, разкриване на причините – „Защо е важно да спазваме пред-
писанията за безопасен труд?“ и следствията – „Какво ще се случи, ако не спазваме правилата?“ Така чет-
въртокласниците се запознаха не само с организацията на лабораторната работа по принцип, а и с орга-
низацията на работата по време на урока, подготвиха се за своите дейности, които изискваха прецизност 
при следване на инструкции и указания, както и проведен първи инструктаж за безопасна работа.

Преходът между организационния и мотивационния етап се осъществява с творческа задача на те-
ма „Ако вие работите в лаборатория, какво откритие бихте искали да направите?“. Емоционалната реак-
ция от първосигнални предположения „разчупи“ обстановката и бе добър индикатор за повишена моти-
вация. Целта на задачата бе учениците да използват новите понятия в своята реч, с които вече се бяха за-
познали, с оглед формиране на умение за правилен научен изказ.

Мотивационният етап – чрез силата на живото художествено слово бе представена приказка, която ги 
отведе в света на науката. В този приказен свят се въведе „вълшебното цвете на природното познание“, 
чрез което учениците откриваха посланията на природата и природните закони, извеждаха мисли за зна-
нията и уменията, които всеки един от нас би трябвало да притежава. То зае централно място в хода на 
урока и бе пътеводител по пътя към знанието, експеримента и науката. Всяко негово листче криеше за-
гадка от природата, търсеше отговори на нови въпроси (фиг. 3). Участието в тази дейност на учениците ги 
провокира да изразят своите предположения, разсъждения и възможността да оценят случващото се. То-
ва бе въвеждащият и същевременно подготвителен етап за тяхната бъдеща дейност, при която се изис-
кват прогнозни резултати от всеки лабораторен експеримент и оценяването му.

В процеса на осъществяване на бинарното занимание учителите са и модератори, и фасилитатори, кои-
то насочват и стимулират учениците към желания за изява и поддържат добрия комуникационен комфорт.

Изпълнението на конкретни дидактически задачи, открояването на ролята на всеки един от участни-
ците – учителят-водещ, учителят-специалист по природни науки, който извършва експериментите и уче-
ниците са част от операционния етап на бинарното занимание. Именно и това е моментът, в който се ре-
ализираха планираните експерименти, а учениците попълваха резултатите от практическата дейност в 
първата си лабораторна книжка. Това е един от важните моменти за тях, предвид предстоящото обуче-
ние по природни науки в прогимназиален етап. Чрез попълването им се формират умения за изработва-
не на протоколи от лабораторни упражнения.

Експериментите са старателно подбрани, така че да кореспондират с ядрата, изучени от обучаемите в учеб-
ната дисциплина от съответния клас. Това е основен стълб за реализиране на бинарното занятие (Таблица 1).

Таблица 1. Тема от учебно съдържание и съответстващ лабораторен експеримент
Тема Лабораторен експеримент

„Свойства на веществата“ Разделяне на смес от сяра и желязо
„Кристали и минерали“ Получаване на кристали от стипца – безцветни и цветни
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„Температура” Термометър на Галилей
„Разделяне на смеси” Филтруване на смеси: вода и пясък, вода и мастило (чрез 

използване на активен въглен)
„Движение” Махало на Нютон
„Сили“ Картезиански водолаз
„Енергия“ Слънчева батерия

За всяко от лабораторните упражнения е отделена част в книжното тяло, чиято корицата, е с темати-
чен дизайн, и зрителна опора по време на мотивационния етап, а вместо предговор е използвано посла-
нието на „Цветето на природното познание“, чиито цветчета по-късно се превръщат в съдържание на те-
мите от лабораторната работа.

Отделният протокол в лабораторната книжка включва няколко компонента, съобразно типичните 
протоколи, които учениците ще изработват в обучението си по природни науки в прогимназиален етап: 
цел, пособия, реактиви, ход на занятието, схема на опитната постановка, резултати, изводи и други, съо-
бразно спецификата на експеримента. 

Фигура 3. „Цвете на познанието“, „Рейтингова скала на опитите“, „Зона на комфорт“

Технологичното изпълнение на експерименталната работа следва предварително избран алгоритъм 
на работа, включващ следните основни моменти:

  въведението в темата е свързано с извършването на конкретен лабораторен експеримент чрез из-
ползването на различни похвати – текст –описание, музикално изпълнение, загадка, които са скри-
ти в цветето на познанието;

  надграждане на знания за факти и събития, отнасящи се до конкретната тема чрез селектиране и 
представяне на допълнителна информация, свързана с конкретно откритие („Приложение на маг-
нита в нашето ежедневие“) и отговори на въпросите „Какво знаех преди?“, „Какво ново научих?“; 
природна или културна забележителност ( Виртуална разходка в известни музеи за кристали и ми-
нерали); биография на учен-откривател (Исак Нютон, Галилео Галилей). За тези дейности двете гру-
пи – „Откриватели“ и „Изследователи“ разполагат с определено време за подбор на любопитна ин-
формация, които да представят и да онагледят, използвайки Power Point чрез прилагане на метода 
„връстници обучават връстници“;

  осъществяване на експеримент е словесно описан от учителя на групата, демонстриран и обяснен 
от учителя-специалист и вписан в протокола от лабораторната книжка от учениците. (фиг. 4)

Описаното действие, относно осъществяване на експерименталната работа, може да бъде предста-
вено по-подробно, включващо основните моменти, както следва:

  Словесна визуализация на експеримента, свързана с предварително подбран текст за четене, при-
дружен от въпроси – репродуктивни и продуктивни, които са не само с научен характер, но и с прак-
тическо приложение в нашето ежедневие.

Например: „Нарисувайте това, което си представяте“, „ Определете етапите на работа, като се при-
държате към текста –описание на опита“ (при работа върху „Магнитни свойства“); „Как ще се промени 
цветът на водата, ако прибавим оцветител?“ (при работа върху„Кристали и минерали“), „Защо цветната 
колбичка изплува на повърхността?“ (при запознаване с „Термометъра на Галилей“);
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  „Посочете предимства и недостатъци на колите на бъдещето“ („Енергия“); „Къде в домакин-
ството използваме филтруване?“ („Филтруване“) и т.н.

  Допълване на текст, вследствие на възприетата вече нова информация. Така например, при запо-
знаване с „Люлката на Нютон“, на учениците бе предоставена следната задача: „Проследете опи-
та и допишете текста, за да получите пълно описание на експеримента: „Няколко стоманени топ-
чета за закачени на здрава рамка с корда. Когато залюлеете първото топче ….., а последното 
………със същата сила, с която сте засилили първото“.

  Наблюдение на опита и схематично представяне на опитната постановка при работата върху тема-
та за „Кристали и минерали“: „По зададена схема подредете думите в хронология: стипца, горе-
ща вода, кристали, разтвор“.

  Попълване на таблица с прогнозен и реален резултат, тяхното съпоставяне и извеждането на изво-
ди: „Наблюдавайте опита и попълнете таблицата с резултати преди и след филтруването 
на двата разтвора“ или разкриване на причинно-следствени връзки: „Защо във втория съд с во-
да не се наблюдава филтруване?“

  Поставяне на творчески задачи в резултат на придобитите знания и натрупаните впечатления от 
конкретен експеримент: „Какво име бихте дали на кристал, който сте получили?“; „Как ще изглеж-
да колата със слънчеви батерии, която вие бихте създали?“.

  С оглед създаване на рейтинг на представените експерименти, след приключване на всеки опит 
следва оценяването му по шестобалната система.

Разнообразието от задачи, по отношение на съдържание, техника на изпълнение, богатството от пох-
вати за тяхното реализиране, както и активната роля на учениците в процеса на работа, отключиха позна-
вателната им мотивация и превърнаха заниманието в емоционално преживяване.

Фигура 4. Попълнени лабораторни книжки

Оценъчният етап през който премина бинарното занятие, се реализира в няколко посоки:
  Графично представяне на рейнтинга на всеки опит от гледна точка на неговата значимост, полез-
ност и атрактивност. Получените резултати бяха в подкрепа на правилния избор на осъществените 
експерименти и сформираните работни ателиета. (фиг. 3)

  Графика – отговор на въпроса „Как се чувствам?“ и определяне зоната на комфорт на всеки един 
участник чрез емотикон и избор на един от секторите – „Интересно“, „Забавно“, „Полезно“. Полу-
чените резултати показаха, че бинарното занимание е доставило емоционална наслада и положи-
телни емоции у учениците. (фиг. 3)

  Осъществяване на обратна връзка и приемственост чрез писмени отговори на въпросите: „Какво 
ново научи от лабораторното занимание?“, „Кой от лабораторните опити бе най-интересен за теб?, 
„Какво друго би искал да научиш от света на неживата природа?“

Проследяването на настроенията на учениците и отношението им към случващото се са трамплин за 
бъдещи, личностно-ориентирани природни проекти. Чрез участие в подобни, алтернативни форми на 
обучение се изграждат умения у учащите за осъществяване на експерименти, водещо да развиване уме-
нията им за анализ на резултатите от опитите, както и уменията за селектиране на информация на проек-
ти върху теми, свързани с реализирани в хода на работа експерименти.

В своята книга „Училището – място за деца“ Хенри Плакроуз споделя спомен от ученическите си годи-
ни: „Стаята приличаше на лаборатория. Миришеше на химикали и опити. Докато работех, се чувствах ка-
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то учен, макар че не бях. Което е по-важно, това изостри апетита ми за обучение през следващите годи-
ни.“ Това бинарно занимание е в подкрепа на модерното обучение, при което учениците на емпирично 
ниво се докосват до красотата на природните науки и осъзнават полезността от научните знания, а емо-
ционалното въздействие повишава вътрешната мотивация на четвъртокласниците и допринася са фор-
миране на траен интерес към науките от природния цикъл.

Съвместната дейност между ученици и учители създава предпоставка за диалог, сътрудничество и 
партньорство. За учениците творческата и експерименталната работа е възможност да се докоснат до на-
учната импресия и природното познание, за волята и мотивацията им да бъдат основа и двигател за ка-
чествено образование. За учителите проведеното занятие е предизвикателство и безценен опит, механи-
зъм за формиране на обективен светоглед за взаимна връзка между природа и човек, между ученици и 
учители.
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Изследването е част от работата по научноизследователския проект „Дигитални компетенции и ме-
диаобразование в предучилищна и начална училищна възраст“, финансиран от фонд „Научни изследва-
ния“ и реализиран от колектив, чиито членове са част от академичния състав на Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ в Бургас. Едно от направленията в него е „Медиаобразование“, в което авторът на насто-
ящата публикация прави проучвания, свързани с отделни медии и тяхната роля в учебния процес за уче-
ници, студенти и педагози. 

Цел на изследването е формиране на знания за телевизията като медия и умения за практическото 
им прилагане в учебния процес.

Задачите на проучването са:
1. Умение за опериране с терминология, свързана с телевизионни медийни продукти.
2. Формиране на критично мислене към получената медийна информация.
3. Професионална самоподготовка и самодиагностика на медиакомпетенции.
Предмет на изследването са телевизионните сериали като източник на медиаинформация за бъде-

щите учители.
Обект на изследването са студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагоги-

ка“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“, които доброволно са приели да участват в него. В продъл-
жение на един календарен месец те старателно записват в специални кинотетрадки заглавията на фил-
ми, които възприемат от различни източници. Част от тях (19 жени и 1 мъж) се открояват като любители 
на телевизионни сериали. Предлага им се да попълнят анкета, отговорите на която представяме в табли-
чен вид:

Гледам телевизионни сериали, защото…
Табл. № 1 Лични предпочитания при избор на телевизионен сериал 

Отговор Брой отговори %
…обичам истории, чието действие се развива продължително време 12 60
…научавам повече за начина на живот на различни страни и народи 11 55

ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ СЕРИАЛИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СРЕДСТВО 
В РАМКИТЕ НА ЕЗИКОВО ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 
ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

TV SERIALS AS AN EDUCATIONAL DEVICE IN THE FRAMEWORK 
OF LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING 
FOR PEDAGOGY STUDENTS

Маргарита Тодорова Терзиева
Университет „Проф. д-р Асен Злататов“, Бургас

Margarita Terzieva 
University “Prof. Dr Asen Zlatarov”, Burgas
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…опознавам неизвестни за мен лични и семейни взаимоотношения 6 30
…харесвам повествования с акцент върху интимните връзки 1 5
…завършекът им е щастлив 3 15
Друго 1 5

Забележка: Броят на процентите надхвърля 100, защото анкетираните са дали повече от един отговор

Преобладаваща част от студентите възприемат сериалите като дълги истории с образователен потен-
циал, които по навик могат да гледат в един и същ времеви отрязък. Именно рутината, близките до въз-
приятията им персонажи и проблеми ги карат да проследяват развитието на действието в дадена теле-
визионна новела.

Тъй като голяма част от тях – повечето от половината – са несемейни, от значение са личните взаимо-
отношения между героите, от които те вероятно черпят модели за поведение, но не и по отношение на 
интимния си живот. 

Сериалите се радват на одобрение и по друга причина от 15% от изследваните – те очакват гаранти-
раната щастлива развръзка, която не винаги е налице в житейската реалност. Такава компенсаторна функ-
ция е знакова и се нуждае от допълнителни проучвания, които не са предвидени за тази разработка.

Един от изследваните е потърсил самостоятелен отговор, защото посочените не го удовлетворяват. 
Той гледа сериали, защото „имат забавен характер и разтоварващ ефект“. Темата за рекреационната същ-
ност на телевизионния сериал също е извън сферата на проучването, но разкрива многопосочния му 
ефект върху зрителската аудитория.

Отговорите на първия въпрос от анкетата показват, че 20% от студентите – избралите последните два 
варианта – залагат на хедонистичното възприятие, което е част от пълноценното естетическо удовлетво-
рение и може да изпълнява конкретни утилитарни функции. Неговият образователен ефект подлежи на 
прогнозиране и вероятно това ще превърне многосерийния телевизионен филм в образователен инстру-
мент не само за студентската аудитория.

Предпочитам:
Табл. №2 Обобщени предпочитания към сериали по предварително зададен признак

Отговор Брой отговори %
латиноамерикански 3 15
турски 4 20
руски 1 5
български 8 40
Нямам конкретни предпочитания 5 25
Друг отговор 5 25

Забележка: Броят на процентите надхвърля 100, защото анкетираните са дали повече от един отговор

Една четвърт от изследваните не се ръководят от националния признак, избран от нас като раздели-
тел на телевизионните сериали. В подредбата по този признак водят българските сериали (40%), следва-
ни от турските (20%) и латиноамериканските (15%).

25% от изследваните, макар и да имат право да избират неограничен брой отговори, са предпочели 
друг. 20% гледат американски сериали, а 15% – европейски, без да ги конкретизират. Тази еклектика в 
предпочитанията се дължи на множество фактори: 

  възможности за проследяване на телевизионния сериал – дали времето на излъчването му съвпа-
да със свободното време на студента; 

  достъп до телевизионен канал – всички гледат националните телевизионни програми, но някои не 
са абонирани за кабелни телевизии, осигуряващи достъп до други канали; 

  предпочитанията на хората, с които съжителстват – в името на компромиса понякога вместо сери-
ал се налага да се гледа футболна среща, публицистично предаване и пр.

Ориентацията към европейското кино, макар и да е налице само при 15% от анкетираните, е обна-
деждаваща. Това подсказва възможности за прилагане на CinEd – европейската програма за кинообразо-
вание, която може да се съчетае с компоненти на с родно медиаизследване.
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Посочете три сериала, които гледате в момента!
Табл. №3 Персонален избор на телевизионен серил

Заглавие на сериала Брой избори %
Откраднат живот 8 40
София – ден и нощ 5 25
Касъл 3 15
Твоят мой живот 3 15
Приятели 2 10
От местопрестъплението: Маями 2 10
Черна любов 2 10
Дневниците на вампира 2 10
Стажанти 2 10
Живите мъртви 2 10

В таблицата са отразени сериалите, които са избрани от повече от един техен зрител. При възможни 
60 избора (3Х20) останалите 29 включват по 1 заглавие: „Щури съседи“, „Ние, нашите и вашите“, „Гордост 
и предразсъдъци“, „Закон и ред“, „Д-р Хаус“, „Прости ми“, „Гений“, „Останалите“, „Анатомията на Грей“, 
„Скрити доказателства“, „Сиси“, „13 причини защо“, „Игра на тронове“, „Туин Пийкс“, „Гений“, „Извън иг-
рата“, „Фалшива принцеса“, „Оранжевото е новото черно“, „Не така, брат“, „Домашен арест“, „Елементар-
но, Уотсън“, „Двама мъже и половина“, „Стъпка по стъпка“, „Сам вкъщи“, „Младият Херкулес“, „Васко да 
Гама от село Рупча“, „Кое е това момиче“, „Д-р Зоуи Харт“, „Лъжовно сърце“.

Тъй като някои от филмите не се показват в момента по телевизионния екран, студентите уточняват, 
че ги свалят от Интернет и ги гледат в удобно за самите тях време. Някои по собствено желание дават оп-
ределение за вида на сериалите, които са избрали – криминални, хумористични, детско-юношески, ро-
мантични, биографични…

Тази собствена класификация за момента ни удовлетворява, но за целите на кинообразованието и 
за възприемането на медиатермини ще се наложи да се ползват други термини, което правим в послед-
ващ етап.

Според личните Ви наблюдения, любители на телевизионни сериали са:
Табл. №4 Преценка за аудиторията на телевизионните сериали

Отговори Брой отговори %
Хора в пенсионна възраст 3 15
Деца и ученици 1 5
Хора в трудоспособна възраст 1 5
Хора от всички възрасти 15 75
Друг отговор 0 0

Преобладава мнението, че телевизионните сериали имат почитатели от всички възрасти. Това споде-
лят 75% от анкетираните. 15% твърдят, че такива филми се гледат предимно от пенсионери, които разпо-
лагат с най-много свободно време и могат да си позволят да ги следят. Единични на брой са отговорите с 
насока към друга възрастова група. 

Без да търсим специализирани изследвания по проблема, приемаме получените отговори за досто-
верни. Най-специфична и отличаваща се е групата на хората в пенсионна възраст, но и други групи имат 
предпочитания към сериалите. Това са: децата и юношите, хората с определени професионални интере-
си, близки до тематиката на сериалите – например лекари; учителите по литература, които сравняват ек-
ранизациите със съдържанието на съответните книги; личности с интереси към историята – следят био-
графичните филми, и т.н.

Има ли случаи, когато отказвате лични ангажименти, за да гледате поредната серия:
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Табл. №5 Самооценка за пристрастяване към сериали
Отговори Брой отговори %

Не 12 60
Отивам на гости, но настоявам да гледам сериала 3 15
Не излизам на разходка, защото съвпада с времето на сериала 2 10
Планирам дейности, когато сериалът завърши, за да мога спо-
койно да го гледам 1 5

Друго 2 10

Без да са уведомени за целта на този въпрос, 60% отговарят отрицателно, защото гледането на теле-
визионни сериали не е значимо в ежедневието им. За 30% от изследваните обаче то е определящо – от-
казват се от други развлечения, диктуват на околните предпочитанията си, дори когато гостуват в нечий 
дом, и т.н. Това са младите хора с безкритично отношение към посланията на този тип медия, допусна-
ли внушенията й да доминират в съзнанието им – те предпочитат да живеят живота на измислените ге-
рои вместо собствения. 

Интересни са отговорите на 10% от студентите, които определяме като междинни. Те правят избор в 
полза на гледане на сериали само при определени случаи – например финална серия. Идеята е да разбе-
рат развръзката, разплитането на интригата, която са проследявали дни и месеци наред. В друг случай не 
биха се отказали от поетите лични ангажименти, защото за тях те са по-значими. 

След обработката на анкетата със студентите беше проведен разговор, при който бяха изяснени по-
зициите им и се премина към същинската част на изследването. В рамките на възложена самостоятелна 
работа се извърши медиасрез – задълбочаване на работата с телевизионната медия в аспекта „телевизи-
онен сериал“, навлезе се в детайли при прилагането й.

Самостоятелна работа 
1. Предистория на телевизионните сериали
Още в 19 век някои водещи френски вестници въвеждат подлистници, където се печатат „романи-

фейлетони“ – романи с продължение. Броят на читателите на периодика рязко нараства, тъй като все-
ки започва да следи разказваната история с интересни перипетии. Както твърди съвременник, последна-
та фраза те принуждава да чакаш с нетърпение утрешния брой, за да узнаеш развръзката от заплетена-
та ситуация.

Дайте примери за този феномен, ползвайки записките си по литература за деца и юноши.
Отговори: Александър-Дюма-баща, Виктор Юго
2. През 20-те – 30-те години на 20 век стават изключително популярни радиопиесите, в които се дра-

матизират известни литературни произведения. Те се излъчват в точно определено време на части и ра-
диослушателите започват да проявяват пристрастяване към този тип предавания. Силата на въздействи-
ето им е изпробвана целенасочено през 1938 г. в САЩ, в навечерието на Коледа. 

Посочете „виновника“ за случилото се, ползвайки записките си:
Отговор: Орсън Уелс, който чрез радиодраматизацията на „Война на световете“ на Хърбърт Уелс всява 

паника сред слушателите – те смятат, че САЩ са жертва на космическа инвазиця на извънземни.
3. От радиопредаванията водят началото си два типа телевизионни сериали. Свържете названията 

им с произхода и съдържанието:

Сапунена опера Ситуационна комедия – с постоянни персонажи и 
място на действие

Ситком
При излъчването й в паузите се появяват реклами 
на перилни препарати; предназначена предимно 

за домакини и има сантиментален характер

4. Определете вида на предпочитани от Вас и Вашите колеги телевизионни сериали, като си служи-
те със зададените определения:

Уеб-сериал – транслира се първо в Интернет, а след това може да се появи и по телевизията 
Примерен отговор: „Не така, брат“



84

Образование и технологии 8/2017

Минисериал – филм със сравнително малък брой серии, предназначен за телевизионен екран 
Примерен отговор: „Гордост и предразсъдъци“
Теленовела – филм с мелодраматично съдържание
Примерен отговор: „Черна любов“
Процедурна драма – сериал с общи герои, но всеки епизод е със самостотелно съдържание 
Примерен отговор: „От местопрестъплението: Маями“
Забележка: Посочените отговори са част от получените, защото всеки студент е посочил различни три 

филма и трябва да определи тяхната специфика.
Студентите не се затрудниха с избора на отговор, тъй като предварително бяха наясно какво да търсят 

в справочната литература, а останалите задачи бяха формулирани по достъпен начин.
Последващият коментар съвместно с изследователя показа, че благодарение на тази дейност те са 

придобили знания – по хоризонтала и вертикала на набелязания медиасрез – за смисъла и съдържание-
то на редица медиатермини, които вече свободно могат да прилагат в житейската практика и в бъдеща-
та си професионална работа.

Остана открит въпросът за медийния комфорт и дискомфорт, свързан с посланията на телевизионни-
те сериали – някои изповядват патриархални семейни ценности, други – спорни от гледна точка на днеш-
ния ден морални постулати. Приобщаването към тях или игнорирането им е въпрос на лична психологи-
ческа нагласа – някои са склонни да възпроизвеждат филмови модели на поведение в живота, а други ги 
приемат просто като една от житейските възможности, при това далеч не най-реалистична.

Последният въпрос от изследването, зададен непосредствено след проведената съвместна беседа, 
касае степента на лична пристрастеност към телесериалите и формата й на изява.

Как изказвате предпочитанията си към даден телевизионен сериал и негов герой? 
Табл. №6 Влияние на „телевизионната митология“ върху личността на изследваните

Отговори Брой отговори %
Организирам или ставам член на фен-клуб 2 10
Купувам си постери с лицата на героите 0 0
Споделям предпочитанията си във Фейсбук 2 10
Слагам на мобилния си телефон мелодия от филма 2 10
Разказвам на приятели любим момент от сериала, като го комен-
тирам 13 65

Друг отговор 1 5
 

Студентите дават израз на публичните си пристрастия към телевизионен сериал и неговите герои 
чрез неформално членство във фен-клубове, поставяне снимки на герои в социалната мрежа и на фил-
мова мелодия на мобилния телефон. Един от тях категорично заявява, че по никакъв повод не споделя 
пристрастията си към телевизионните сериали и не споделя възгледите в публични разговори – счита го 
за нещо лично, което не подлежи на разгласяване.

65% се ориентират към разказ на предпочитан момент и коментар с приятели. Принципното одобре-
ние на този подход от наша страна се дължи на следните причини:

  развиват се комуникативните умения – за да направиш впечатление в компания от връстници, 
трябва да избираш подходящия момент и да споделиш адекватно на настроението и темата посла-
ние – това предполага личностно самоусъвършенстване;

  за да задържиш вниманието, трябва да умееш да разказваш – изложението да не е дълго, за да не 
отегчи; да се акцентува на ефектни фрази и езиково издържани преценки, за да оставиш благопри-
ятно впечатление; разказът трябва да е ярък, убедителен; преценката и коментарът да не робуват 
на езикови щампи и шаблони, за да стане на присъстващите ясно, че имаш оригинално мислене;

   проличава умението/неумението да формулираш същността на проблема и да търсиш неговото 
решение – малко или много коментарът върху продукта на дадена медия има прогностични функ-
ции – изказват се предположения за развитието на сюжетите и образите в дадена насока, търси се 
пестелива и ефектна развръзка, която да бъде житейски правдоподобна, и пр.;

  в литературното обучение в детската градина и началното училище ще навлязат нови методи и пох-
вати, свързани с търсената по-тясна връзка между литературата и киноизкуството – въвеждане на 
кинореплики, ползване на киноафиши, опити за кинорецензии, открояване на киноепизоди чрез 
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фиксиране на сюжетни ходове, дидактични игри с филмови заглавия и персонажи, и т.н. – бъдещи-
те учители трябва да са подготвени за тях.

В рамките на по-нататъшна самоподготовка студентите отделиха някои филмови заглавия и предло-
жиха конкретни задачи, свързани с евентуалното им приложение в ситуации и часове по български език 
и литература, които обаче остават извън периметъра на визирано изследване.

Проведеното през април-май 2017 година проучване на студентските нагласи и възгледи по отноше-
ние на конкретен дял от медиаобразованието позволява да направим следните изводи:

В теоретичен аспект – в рамките на кратък хронологичен период студентите придобиват медиазна-
ния за същността на телевизионните сериали и техните класификации, откриват приложимостта на тези 
знания в рамките на литературното обучение на деца и ученици.

В практико-приложен аспект – откроиха се способи и похвати, които ще обогатят методическия ин-
струментариум на студента при осъществяване на взаимодействието между кино и литература

В интимно-личен аспект – доминиращото влияние на телевизионната субкултура може да доведе 
до непълноценни социални контакти и лични връзки заради безкритичното приемане на посланията й и 
сляпото следване на демонстрираните от нея модели на поведение. Необходимо е те да бъдат преодо-
лени, надмогнати, като се поддържа последователна позиция на критично усвояване на информацията, 
отстраняване на подвеждащи и психоманипулативни внушения, прилагане на действителни позитивни 
форми на общуване с околните. 

Re ferences:
1. Egorov, V. Terminologicheskiy slovary televidenia. Osnovnыe ponyatia i kommentarii. Moskva, 1997.
2. Creeber, G. Serial television: big drama on the small screen. — BFI Publishing, 2004, s. 184.
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Abstract: 2017 marks 20 years since the restora  on of the teaching of Religion to Bulgarian general schools. 
During this period, ini  a  ves are being developed in diff erent regions of the country to meet the ul  mate need 
for Chris  an educa  on in the whole of society. The most extensive in the last 7 years was the coopera  on be-
tween church, municipal and state ins  tu  ons in the sphere of religious educa  on, implemented in Kyustendil 
Municipality. This ar  cle summarizes the main features, best prac  ces and perspec  ves of this model of inter-
ac  on. This model can be successfully adapted to the diff erent condi  ons in the country.

Keywords: religious educa  on, coopera  on, church, municipal and state ins  tu  ons, Kyustendil Munici-
pality 

Училищното обучението по религия в европейската училищна система днес е обект на засилен об-
ществен интерес и задълбочени научни дискусии. Както отбелязва проф. Н. Богомилова, то се намира 
„в динамична ситуация и е в процес на трансформация” 1. Религиозната свобода и правото на образова-
ние са двата принципа, които влияят на неговото място в европейските образователни системи. В пове-
чето европейски страни прилагането на тези два принципа е довело до създаването на два сектора на 
религиозно образование – държавно, осъществявано в обществената образователна система и частно, 
основано на конфесионален подход. 2 Днес е налице възобновен интерес към начина на организация и 
функциониране на религиозното образование в държавните училища на ЕС. В това отношение сериозни 
са научните трудове на водещите религиозни педагози Фридрих Швайцер [1], професорът на Бирмингам-
ския университет Майкъл Гримит [2] и колегата му проф. Джон Хал3, Силвио Ферари4, британецът Робърт 
Джаксън5, ирландските религиозни педагози Нелсън6 и Норман Ридчарсън [3]. В България съвременни 
изследвания в областта на теорията и методиката на училищното обучение по религия са осъществени 
от проф. д-р Божидар Андонов7, доц. д-р Магдалена Легкоступ8 [4; 5] и ставрофорен иконом д-р Захарий 
Дечев9.

През 2017 г. се отбелязват 20 години от възстановяването на преподаването на Религия в български-
те общообразователни училища. През този период в различните региони на страната се оформят инициа-
тиви, предназначени да отговорят на острата нужда от християнска просвета в цялото общество. Най-ма-
щабно през последните 7 години е сътрудничеството между църковни, общински и държавни институции 
в сферата на религиозното образование, осъществявано в Община Кюстендил. В тази статия са обобщени 
основните характеристики, добри практики и перспективи на този модел на взаимодействие. Този модел 
успешно може да бъде мултиплициран и адаптиран към различните условия в страната.

Описание на модела
В областта на религиозното образование Община Кюстендил сътрудничи с учебните заведения в гра-

да и с Регионалния инспекторат към МОН. Необходимостта от духовна просвета и култура сред ученици-
те и децата мотивира Община Кюстендил да инициира и подкрепи проект „Религия с преподаване в учи-
лища и детски градини на територията на общината“. Общинската власт целенасочено работи по създа-
ването на необходимата организация за въвеждането на предмета, 10 като директно финансира препода-
ването на СИП Религия в общинските училища на региона. Това става със специално решение на общин-

ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
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ския съвет. Средствата се отпускат на всички групи по Религия, сформирани в общинските училища неза-
висимо от бюджетите им. 11 Предимствата на тази финансовата подкрепа прави предмета приоритетен, 
защото:

  участието на общинската власт във финансирането и организацията на преподаването на Религия 
създава по-голямо доверие към предмета сред обществеността. Така родителите с по-голяма готов-
ност записват децата си да изучават Религия, тъй като не се страхуват, че това ще наруши светския 
характер на училищното образование;

  подкрепата на общината мотивира учители и директори да подобрят организацията и да обхванат 
повече ученици в групи по предмета.

Основната цел на програмата е Религията да бъде достъпен предмет за изучаване от децата на оне-
зи родители, които смятат религиозното образование за необходимо при развитието на духовната култу-
ра и за изграждането на моралния облик на техните деца. 

Същевременно Община Кюстендил подпомага организацията на обучението, неговото обезпечава-
не с учебни пособия и осигуряването на преподаватели с богословско образование. Предметът Религия 
се изучава като СИП по 1 учебен час седмично за ученици 1. – 7. клас и в детските градини за деца на 5 – 
7 годишна възраст. В някои училища предпочитанието е тематичната програма по религия да се изучава 
в училищни клубове „Християнски ценности“. 

Проектът стартира през 2010 г., когато са проведени срещи с директори на учебните заведения, с ро-
дители и учители с цел да се проследят нагласите, като обучението по религия се осъществява в някол-
ко училища и детски градини. След предоставената възможност за едногодишна пробация и проследе-
ната обратна връзка постепенно желанието за изучаване на предмета се усилва и днес той се препода-
ва във всички детски градини и учебни заведения в Кюстендил. 12 В периода 2013 – 2016 г. Религия в раз-
лични форми са изучавали повече от 1500 деца в Кюстендил. 13 За учебната 2016 – 2017 година е налице 
рязко повишаване броя на учениците, изучаващи предмета – 939, 14 което говори за промяна в нагласите 
на родителите, които откриват положителните страни на този вид обучение. Децата, изучавали Религия 
тази учебна година са разпределени в 63 групи, от които 27 – в детските градини, и 36 – в училищата. Съ-
щевременно съществуват и някои проблеми с възможността на всички желаещи да посещават предмета 
поради обективни фактори. Пример за това са пътуващите от селата деца, които си тръгват по-рано и ня-
мат възможност да останат за тези часове.

Организацията по създаване на групите се поема и от ръководствата на училищата или детските гра-
дини, подпомагани от Община Кюстендил и от преподавателите по Религия. Стремежът е да се обхванат 
всички желаещи да изучават този предмет. За целта часовете по СИП Религия се поставят в удобно за уче-
ниците време, осигуряват се учебни пособия, консумативи и необходимата за учебните занятия техника, 
оборудват се кабинети по религия. Работи се по одобрени от МОН програми.

Учебни помагала
Учебници, помагала и други необходими материали в преподаването се осигуряват със съдействие-

то на Община Кюстендил. Общината инициира и подкрепя издаването на поредица методически ръко-
водства и учебни помагала по религия „Пътека към доброто“ за детската градина и 1. до 4. клас с автор 
проф. Димитър Киров и колектив. Тези помагала се използват на територията на град Кюстендил, като са 
безплатни за учениците и учителите. По традиция на 15 септември всеки първокласник в града получа-
ва „Православен буквар“ с благопожелание за здраве, успехи в пътя на доброто и отлични постижения.

Учебните помагала по Религия, издадени от Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ с ав-
тор проф. Димитър Киров, са съобразени с учебните програми по отношение на целите и задачите на обу-
чението по Религия, очакваните резултати от обучението, обема на знанията, вида на уменията и основ-
ния понятен апарат.

Учебното съдържание, заложено в тях, започва с изброяване на факторите, определящи избора на те-
мите и техния ред: Православие, традиция, духовност, култура, просвета и нравственост. Структурирани 
са в 4-5 раздела (вж.: Таблица 1), като всеки един от тях има най-малко 5 и най-много – 9 теми. Една тема 
е предвидена за 1 учебен час. Темите се надграждат една друга. За всяка методическа единица разработ-
ването на учебното съдържание е извършено по следния модел: нови знания; затвърдяване на знанията; 
обобщаване на знанията; самостоятелна работа за оценяване постиженията на всеки ученик в овладява-
нето на дадената методическа единица.

Учебните помагала съдържат и допълнителни практически задачи, които служат за упражнение на 
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децата. В края на всеки учебник е включен тест по религия за изходно ниво, с който се оценява религиоз-
ната грамотност на учениците, както и анкетни карти № 1 и № 2, които се попълват от учителя и родите-
лите. В тях са поставени въпроси, свързани с оценката на предмета, полезен ли е за изучаване, с какво е 
помогнал и др. Накрая е поместено свидетелство за завършен курс по религия.

Фигура 1. Учебни помагала по Религия

Таблица 1. Учебно съдържание – раздели на учебните помагала по Религия
№ 
на 
раз-
дел

1. клас 2. клас 3. клас 4. клас

1
Под купола на 
храма

За какво разказва 
Библията? 
Началото на света

За какво разказва 
Библията? 
Библейски имена и 
събития

За какво разказва библията? 
Забележителни царе и пророци

2
Традиция и 
светци

Традиция и светци Традиция и светци Живот и учение на Спасителя

3
Начало на новата 
епоха

Начало на новата 
епоха

Традиция и добри 
дела

Църковен живот

4
Традиция и добри 
дела

Традиция и добри 
дела

Прослава на Иисус 
Христос

На прага на Българската 
православна църква

5
Възкресната 
светлина

Църковна и духовна 
просвета

Помагалата по религия разкриват на децата непреходните ценности на християнския морал. Предста-
вят основните християнски празници, подредени хронологично, традициите и символите, свързани с тях. 
Учениците се запознават с житията на по-известните светци, стимулира се развитието на религиозните 
представи за добро и зло, за благочестие и милосърдие, освен това се разширява сетивния кръгозор на 
децата чрез естетически и канонични изображения на икони и рисунки.

Графичният дизайн на учебните помагала са силната им страна. Като цяло авторите са наблегнали на 
онагледяването на информацията. Това е едно много голямо предимство, защото различите цветове и 
шрифтове правят голямо впечатление на децата и те запомнят повечето от информацията, любувайки се 
на илюстрациите. Всичко това позволява удачно съчетаване на обучаващата функция на учебника със за-
нимателна дейност, свързана с възрастта на учениците.
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Друго ценно предимство на разглежданите учебници са разнообразните възможности за оценяване 
и самооценяване на знанията и уменията, на постиженията на учениците. Има и задачи, предвидени за 
работа в групи и със състезателен характер. Това е от значение за формиране в децата от най-ранна уче-
ническа възраст на умения за работа в екип, умения за организация на работата и развитие на състеза-
телен дух. 

В началото на всеки раздел е представено неговото съдържание и илюстрация, близка до заглавието 
на темата. Всяка тема съдържа игра, стихотворение и задачи за работа, които биват давани от учителя за 
домашна работа или работа в клас.

Като пример ще представим тематичното съдържание на учебното помагало по Религия за 1. клас 
(Фигура 2). Учебното съдържание е структурирано в пет раздела, които са разделени на тридесет и една 
теми:

Фигура 2. Съдържание на учебното помагало по Религия за 1. клас15

Първият раздел е въведение в предмета Религия – Православие.Чрез него децата се запознават с ос-
новния символ на християнството – кръста Господен, православния храм – дома Божий и свещеника като 
основен посредник между Бога и хората. Освен това в децата се изграждат първоначални представи за 
богослужението и те се запознават с един от най-известните български светци – св. Йоан Рилски.

Вторият раздел проследява празничния богослужебен календар от празника на св. вмчк. Димитър Со-
лунски – 26.10. до празника на св. Николай Чудотворец – 06.12.

Третият раздел „Начало на новата епоха” проследява празниците, основаващи се на библейските съ-
бития от Бъдни вечер до Великия водосвет на 06.01. Именно раждането на Исус Христос, поставящо на-
чалото на новата ера е в основата на този раздел.

Четвъртият раздел започва с темата за Сретение Господне и продължава с поучителните притчи за ми-
тария и фарисея и блудния син. Разделът включва и урок за Господнята молитва „Отче наш” и завършва с 
входа към Великия пост – Сирни заговезни и урок за Неделя православна.

Пети раздел „Възкресната светлина” започва с празника свето Благовещение, обхваща празниците 
преди Великден, Лазаровден и Цветница и акцентува на празника на празниците – Възкресение Христо-
во. Следват уроците за Христовите ученици – апостолите, упражнение върху темата за първо върховни-
те апостоли св. Петър и св. Павел, упражнение върху темата за един от най-известните светци – св. Геор-
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ги Победоносец и завършва с урок за славянските просветители – св. Кирил, св. Методий и учениците им.
Всеки урок е разположен на две страници, в тях са включени най-различни въпроси, задачи, стихо-

ве. Задачите са от типа „разкрийте думата“, „оцветете скицата,“ „оградете излишните думи, „подреждане 
на думите в изречение,“ „познай правилното, описание по картина“ и много други разнообразни задачи 
свързани с обогатяването на религиозните знания. Предтавени са нови, непознати думи, които обогатя-
ват религиозните представи и духовна култура на учениците. Значението на някои от тях се разкрива в из-
речение, а на други – чрез думи, близки до тяхното значение.

Заглавията на методическите единици са кратко и точно споменати. Всяка една от тях е конструира-
на самостоятелно. По-голямата част от илюстрациите са икони, което обогатява зрителната памет на де-
цата и ги кара да разпознават лицата, изрисувани на тях. В много от задачите децата трябва да разпозна-
ят вида на лицата на илюстрациите и да разтълкуват кой как се чувства, как изглежа, как се моли, какво 
прави и др. В допълнителните практически задачи учениците рисуват, изрязват и конструират, очертават, 
подреждат редовете в стих и т.н.

В заключение може да се обобщи, че помагалото по Религия за първи клас, както и учебниците за 
другите възрастови групи, удачно и успешно интерпретират конкретното учебно съдържание, като при-
лагат оптимално съотношение между подходящо поднесени нови знания, затвърдяване, обобщаване и 
систематизиране и преговор на основните единици по Религии в съответния клас. Те са ценен принос в 
обучението както за учителите и учениците, така и за техните родители.

Списание
В рамките на проекта „Религия“ Община Кюстендил, съвместно с Руенски манастир „Св. Йоан Рилски“, 

с. Скрино, подкрепя и издаването на списание за православно детско творчество „Малки слънчогледи“.

Фигура 2. Списание за православно детско творчество „Малки слънчогледи“

Списанието дава възможност за приобщаване към православната традиция и припомня нашите бъл-
гарски народни обичаи. Предлагат се интересни и занимателни задачи, игри и забавни минути, свърза-
ни с християнските празници.

Съставител на списанието е Ивелина Николова, а редактори и консултанти – Магдалена Марино-
ва (Легкоступ) – консултант-методист, Десислава Кънчева, Костадин Бойчин, Любляна Начева, Христина 
Петрова, Калинка Пейчева – учители. Богословската редакция се прецезира от Йеромонах Йоан Пешев и 
проф. Димитър Киров. 

Чрез списанието за православно детско творчество „Малки слънчогледи“ учителите по Религия в гр. 
Кюстендил подаряват на всички деца приятни минути, изпълнени с творчество и вдъхновение, като вяр-
ват, че всяко детско сърце ще обикне добрите образи, които надничат от страниците на списанието и ще 
се старае чрез техния пример да обогати своята духовна съкровищница. 

Заключение 
В резултат на осъществения в рамките на периода 2010–2017 г. проект за преподаване на Религия в 
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детските градини и училищата на територията на Община Кюстендил вече е налице една добра практика 
на сътрудничество и приоритетно развитие на програмата. Създадени са:

  устойчив модел на взаимодействие между общинската власт и образователните институции по от-
ношение преподаването на религия;

  реален достъп до подходяща учебна форма за желаещите да изучават Религия;
  приемственост и последователност чрез създаване на постоянни групи в изучаването на Религия от 
детските градини през началния етап на училищното образование до гимназията.

На тази основа се наблюдават положителни резултати сред изучаващите Религия деца и подраства-
щи, които:

  получават религиозна култура и образование; 
  запознават се с християнския морал и ценностна система, които те да разпознават като позитивни 
и градивни в живота;

  намаляват отрицателното въздействие и проявите на стрес и агресия чрез изучаваните в часовете 
по религия добри примери и модели.

Чрез реализирания иновативен модел на подкрепа на религиозното образование в Община Кюстен-
дил се реализират очертаните от един от водещите европейски педагози Фридрих Швайцер пет стандар-
та за училищно обучение по религия [6], които са в тясна връзка с основната теза на настоящия доклад. 
Обучението по религия в Община Кюстендил доказва възможността и позитивите: 

(1) да се преподава в съответствие с критериите и качеството на общото образование; 
(2) да бъде обществено значимо и да дава своя принос към широкия спектър на светското образова-

ние; 
(3) да бъде ангажирано с процеса на формиране на мир и толерантност; 
(4) да се основава на правото на децата на религия и религиозно образование, което поставя детето 

в центъра на обучението; 
(5) учителите да бъдат специалисти.
В заключение можем да кажем, че реализираният в община Кюстендил модел на преподаване на ре-

лигия предлага примерните цели и задачи на това обучение в рамките на българското училище. Съще-
временно дава реални отговори и на основните въпроси относно съвременните измерения на обучение-
то по религия в системата на светското образование: защо, как, къде и пр. да дадем религиозна грамот-
ност на децата си?; какъв трябва да бъде статутът на учебния предмет религия в българската образова-
телна система?; необходим ли е той за нашите деца и за обществото като цяло?; какъв трябва да бъде 
учителят по религия?; какви качества трябва да притежава?; как религиозното образование може 
да спомогне за социалното и културно приобщаване в контекста на разнообразието? и много дру-
ги. Разрешаването на тези проблеми е предизвикателство пред българските преподаватели, учите-
ли и специалисти в областта на религиозната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, 
за родителите и за всички онези, които се интересуват от училищното обучение по религия не само тео-
ретично, но преди всичко в конкретиката на практическото приложение и добрите практики, реализира-
ни чрез иновативно взаимодействие на местна, църковна и държавна власт.
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Abstract: The papers presents authors’ experience from realization of game-based work with first grade 
students for developing their spatial knowledge and skills through the use of contemporary technologies and 
programmable toys. The work is realized in Elin Pelin Secondary school between November 2016 and May 2017 
with financial support of Ministry of education’s project “Your class”. 

Keywords: project based work, spatial skills, programmable toys. 

Съвременните изисквания към образованието налагат формиране на компетентности у учениците, 
способстващи за адекватното и адаптивното им поведение в реални житейски ситуации. Най-важната 
особеност на новия модел на училищното образование е засилването на практическата насоченост на 
обучението. 

Възможността за ориентиране в пространството е едно от най-важните условия за успешна житей-
ска реализация. Ориентирането в пространството може да се разглежда като неразделна част от геомет-
ричната пропедевтика в начален курс. Непрекъснатата геометрична пропедевтика и ориентиране в прос-
транството предполагат приемственост между детската градина, подготвителна група/клас и началните 
класове [1]. 

За съжаление тази приемственост има по-скоро пожелателен характер. Ориентирането в простран-
ството като знание, умение или отношение, очаквано в края на учебната година според учебната про-
грама по математика за първи клас, не присъства нито в област на компетентност „Геометрични фигу-
ри и тела“, нито в област „Измерване“1. Като очакван резултат от обучението е посочено само: „използ-
ва математически представи за пространствено ориентиране, за сравняване на количества и за подреж-
дане на обекти по зададени признаци“. Тази компетентност е заложена в глобалната тема „Естетствени-
те числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5“. Ето защо и в учебниците по математи-
ка за първи клас темата за ориентиране в пространството е изключително слабо застъпена. Да вземем 
за пример учебника на Мариана Богданова и колектив, издателство „Булвест“, по който учеха и ученици-
те от I „д“ клас на ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас. В него темата за ориентиране в пространството е застъпе-
на в първите три урока, а броят на задачите, отнасящи се до тази тема в следващите уроци е по-малък от 
пет [3]. Затова и в примерното годишно разпределение на учебното съдържание по математика за пър-
ви клас, което предоставят от посоченото издателство, първите три учебни часа са посветени на ориенти-
ране в пространството, като това са уроци за преговор с обобщение. Посочва се, че се използват изграде-
ни в предучилищната подготовка математически представи за пространствено ориентиране. При така за-
ложеното учебно съдържание надграждане на знания и умения за ориентиране в пространството в пър-
ви клас липсва.

ИГРОВИ ТЕХНИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УМЕНИЯТА ЗА ОРИЕНТИРАНЕ 
В ПРОСТРАНСТВОТО В ПЪРВИ КЛАС

GAME BASED ACITIVITIES FOR DEVELOPING SPATIAL SKILL 
OF FIRST GRADE STUDENTS
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ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Veselina Georgieva1, Rumyana Papancheva2 
Elin Pelin Secondary School, Burgas
University “Prof. Dr Asen Zlatarov”, Burgas



94

Образование и технологии 8/2017

Посоченото дотук беше и един от мотивите за избора на тема за занимания по интереси по проект 
„Твоят час“. След проведено допитване до учениците и родителите им, мненията се консолидираха до 
т.нар. от деца и родители „образователни игри“. Решихме да вземем по-слабо застъпени теми от учебно-
то съдържание и с игрови подход и междупредметни връзки да формираме и надградим някои умения 
у учениците като:

  Надграждане на уменията им за ориентиране в пространството;
  Съчетаването на тези умения със затвърждаване на учебното съдържание по български език и ли-
тература и околен свят;

  Първи стъпки на учениците в областта на програмирането;
  Развиване на логическо и критическо мислене;
  Формиране на умения за работа в екип
За целта бяха закупени 4 броя интерактиви програмируеми играчки ВееВоt, като в повече от полови-

ната от часовете по проекта учениците работеха с тях, разпределени в екипи. Останалите часове реали-
зирахме като практически ситуации, работа върху работни листи, публични изяви и работа с родители.

Реализация на проекта
В първите 2 часа учениците се запознаха с програмируемата играчка ВееВоt – с нейните функции и 

начина за програмирането й (Фигура 1). Интерактивната пчела разполага с бутони, чрез които се при-
движва напред, назад, завърта се наляво или надясно. Всеки ход напред или назад придвижва пчелата 
15 см в желаната посока. Играчката помни до 40 хода и след натискане на бутон GO тя изпълнява зададе-
ните й команди. Именно тази й функция я прави ценна – учениците трябва да създадат определен алго-
ритъм, да са си го представили или описали предварително, а не на всеки ход да дават задача на пчела-
та. При вярно програмиране след натискане на бутона GO тя минава по зададения маршрут и накрая из-
дава звукови и светлинни сигнали. Играчката също така разполага и с още два бутона – пауза и изчиства-
не на вече програмираното.

Фигура 1 Запознаване с функциите на програмируемата играчка BeeBot

След запознаването с пчелата проведохме няколко часа за усъвършенстване на уменията на децата 
да се ориентират в пространството като задачите бяха под формата на игра. По този начин те неусетно и 
с удоволствие изпълняваха дадените им задачи. Тези часове включваха следните теми:

  Посоки ляво-дясно с изместена точка на отчет.
През тези 2 часа учениците трябваше да усъвършенстват уменията си да определят посоките ляво и 

дясно спрямо себе си и спрямо друг обект. Първо направихме една игра, в която те бяха „живи модели“ и 
определяхме позицията на предмети в класната стая спрямо дете, което е на чина си и спрямо друго де-
те, което е пред дъската, с лице срущу останалите. След като се убедиха, че посоките ляво и дясно могат 
да бъдат различни в зависимост от това, от чия позиция се разглеждат, на дъската до предварително за-
лепена коледна елха залепихме две пчелички /Еми и Мими/ като едната беше с лице към децата, а дру-
гата – обърната с гръб към тях. Задачата на учениците беше да залепят предварително изрязани играчки 
на елхата като се съобразят с поставените условия: отдясно на Еми, вляво спрямо Мими и т.н. Постепенно 
усложнихме задачата: „постави камбанката отдясно на Мими на втория ред отдолу нагоре и т.н. Тук де-
цата трябваше да преценят задачата от гледна точка на двете условия – да се ориентират в посоките ля-
во-дясно спрямо пчеличката и едновременно с това да се съобразят с преброяването на клоните на елха-
та в съответната посока (Фиг. 2)
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Фигура 2. Ляво-дясно с изместена точка на отчет – фронтална работа

Същите задачи учениците изпълниха индивидуално на работен лист (фиг. 3). Първо трябваше да по-
могнат на пчеличките да залепят цветя на коледната си елха и така да я украсят /пак спрямо две пчелич-
ки – с лице и с гръб към тях/. След това по дадени указания трябваше да нарисуват играчки на коледната 
елха на две деца – момченцето е с лице към тях, а момиченцето е нарисувано в гръб. Накрая учениците 
имаха възможност да оцветят елхите според тяхното желание и въображение.

Фигура 3 Ляво-дясно с изместена точка на отчет – индивидуална работа

  Ориентиране в лабиринт – варианти с един или няколко изхода; с правила.
Учениците с удоволствие изпълниха задачите, в които трябваше да се ориентират в лабиринти. Ра-

ботиха индивидуално. От тях се изискваше да очертаят пътя като някои от лабиринтите имаха повече от 
един изход, а при други трябваше да се съобразят с определени условия, с което целяхме развиване на 
логическо мислене. Напр. когато стигне до цвете, пчеличката трябва да избере пътя, водещ наляво, а ко-
гато стигне до буркан с мед – надясно; или за да стигне до елхата, момиченцето може да минава само 
през играчки с форма на топка или сърчице (фиг. 4). 

Фигура 4. Ориентиране в лабиринт
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  Ориентиране в мрежа – работа на работни листи.
За да усъвършенстват уменията си за ориентиране в мрежа, учениците изпълниха няколко упражне-

ния върху работни листи. В тях имаше следните задачи: да определят на посоката при очертан път; да на-
рисуват в мрежа пътя на пчелата до кошера, който е указан със стрелки; да възпроизведат по обратен път 
срелките като имат пред себе си вече начертания път; да определят позицията на фигурка/картинка/ в 
мрежа като имат съответните координати – ред и колона (фиг. 5)

Фигура 5. Част от задачите от работен лист – ориентиране в мрежа

  Ориентиране по план.
Ориентирането по план на практика отсъства от задължителната програма на учениците от първи 

клас. Практиката показва, че освен че формира на ценни умения, то е много забавно, няма да е преуве-
личено да кажем вдъхновяващо за децата. В следващите два часа те работиха по екипи. Всеки екип раз-
полагаше с листче с план на стаята, нарисуван с помощта на геометрични форми – квадрати и правоъ-
гълници. С „Х“ беше отбелязано къде е скритият предмет. Учениците трябваше да се ориентират къде се 
крие той – под кой чин, или стол, в кой шкаф и т.н. Няколко пъти подред учениците намираха ново лист-
че със същия план на класната стая като последният намерен обект беше пчеличка. След като всеки екип 
откри своята пчеличка, участниците в него трябваше да направят за нея градинка, в която да кацне. Тук 
децата имаха възможност да проявят творчество като сами нарисуваха и изрязаха цветята за градинката 
на тяхната пчела (фиг. 6). 

Фигура 6. Ориентиране по план – екипна работа
  Ориентиране в мрежа и по план – практическа ситуация.
Практическата ситуация премина изцяло в игрова форма. Тук учениците отново работеха по екипи. Пър-

вата им задача беше да открият по плана на стаята по пет кръгчета /различен цвят за различните отбори/. 
Този път те разполагаха с един план, на който бяха отбелязани и петтe места с кръгчета. Втората им задача 
беше с помощта на микрофони да запишат инструкция, която виждаха описана със стрелки и числа. Напр. 
едно направо, постави кръгче, завърти се надясно, две направо, постави кръгче и т.н. За третата задача все-
ки отбор избираше един представител, който, следвайки инструкциите от записа на микрофона, трябваше 
да постави кръгчетата на отбора в начертана с тиксо мрежа на пода в класната стая. Така вече имахме усло-
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вия за четвъртата игра. Едно от децата беше със завързани с шалче очи, а останалите му съотборници тряб-
ваше да го насочват накъде да върви. Те имаха определени задачи – напр. да мине през всички жълти кръг-
чета, но да не стъпва на зелени и др. (Фиг. 7). Така едновременно упражнихме ориентиране в пространство-
то, посоките ляво и дясно с изместена точка на отчет /децата от отбора трябваше да се поставят на мястото 
на детето със завързани очи/, логическо и критическо мислене /съобразяване с няколко условия едновре-
менно/. Играта беше емоционално наситена, мотивираща децата да участват в нея с желание. Заедно с то-
ва направихме още една крачка към сплотяване на екипите – детето със шалчето на очите изцяло трябва-
ше да разчита на останалите играчи от неговия екип. Играта осигури възможност на всяко дете да се вклю-
чи, да бъде и в ролята на детето в мрежата, и в ролята на насочващо дете.

Фигура 7. Ориентиране в мрежа и по план – практическа ситуация

Работата с програмируемата играчка BeeBot протече в рамките на 30 учебни часа, разпределени в пе-
риода декември-април от учебната 2016-2017 година. Задачите, които учениците трябваше да изпълня-
ват, бяха свързани с част от останалите учебни дисциплини, които изучават. 

Темите, свързани с български език и литература, бяха:
  Събирам гласни звукове;
  Събирам съгласни звукове;
  Събери буквите на думата;
  Словотворчество – БЕЛ и Околен свят – професии.
Някои примерни задачи, които учениците изпълняваха с пчелата: пчелата тръгва от главната печат-

на буква на широк гласен звук и спира при съответната буква на тесния гласен звук; пчелата тръгва от ав-
тобуса и стига до спирката като минава през квадратчета с малки ръкописни букви на гласни звукове; от 
буква Л пчелата отива до буква Н като минава само през букви на звучни съгласни. В часовете с тема „Съ-
бери буквите на думата...“ желанието на учениците за работа беше още по-силно поради въведения със-
тезателен елемент. Целта на всеки екип беше да открие възможно най-много думи. За открита дума при-
знавахме само тази, през чиито букви последователно беше преминала пчелата (фиг. 8). 

Темите, свързани с околен свят, включваха следното учебно съдържание:
  Нашата улица;
  Професии;
  Сезони;
  Групи растения;
  Групи животни;
  Животните и средата им на живот;
  Хранене – групи храни;
  Национални празници.
Моменти от часовете за работа с пчелата са представени на Фигура 9.
При работата с пчелата учениците неусетно затвърдяват изучения учебен материал по предмета Око-

лен свят като упражненията дават възможност да се предоставят на децата повече примери и повече ин-
формация от тези, поместени в учебника. За да избегнем стереотипното мислене, на децата бяха предла-
гани задачи, при които може да има няколко варианта на движение на пчелата или се променяше усло-
вието на задачата. Напр. „Какво прави таралежът през различните сезони – започни от пролетта; или за-
почни от есента?; Проследи пътя на житното зрънце. От кой сезон ще започнеш?“С помощта на задачи-
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те по тези теми едновременно със затвърдяването и надграждането на учебния материал се развива ло-
гическо и критическо мислене. 

Фигура 8. Преброяване на думи, открити от екипите

Напр. катеричката трябва да събере плодовете само от дървета. Тук учениците трябва да преценят, че 
не всички плодове, нарисувани на таблото, трябва да бъдат събрани /през тях да мине пчелата/ - напр. 
боровинката расте на храст, лешникът също е предимно под формата на храст; да съобразят, че шишар-
ката е плод на дървото бор и т.н.

Фигура 9. Моменти от работата с BeeBot

След приключване на работата по проект „Твоят час“ можем да направим следните изводи:
  Учениците  с желание и ентусиазъм се включваха в изпълнението на задачите. Те възприемаха дей-
ностите по проекта като игра или като забавни задачи, а не като учебни часове.

  Програмируемата играчка предоставя интересен и достъпен начин за реализиране на междуп-
редметни връзки като по този начин се затвърждава и надгражда учебното съдържние по други-
те дисциплини;

  Учениците направиха своите първи стъпки в програмирането и подобриха уменията си за ориенти-
ране в пространството. В края на проекта все по-малко бяха „неуспешните опити на пчелата да стиг-
не до крайната цел“. Едновременно с това се забеляза, че учениците все по-бързо успяват да про-
грамират вярно пчелата. Установиха, че първо трябва да имат ясна представа къде трябва да оти-
де играчката, да си начертаят мислено или да опишат пътя й и след това да пристъпят към нейно-
то програмиране.

  В края на часовете възникваха все по-малко конфликти в екипите, което показа, че учениците бяха 
изградили първоначални умения за работа в екип. 

References:
1. Dimitrova, Kr., Obrazovatelna tehnologia za neprekasnata geometrichna propedevtika i orientirane v 

prostranstvoto, S., 2010, Izdatelstvo „Izkustva“
2. Bogdanova, M., K.Nikova, N. Dimitrova, Matematika za parvi klas, S., 2002 Izdatelstvo „Bulvest 2000“

Notes:
1. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=1699 Учебна програма по математика за пър-

ви клас. 
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Abstract: The article presents an accredited system for work with student educators in 2015 and 2016, 
which aims to apply a reflexive approach to their preparation. It describes the organization of work, which 
creates a specific portfolio of each student, including their work in different disciplines. Applying a reflexive 
approach aims to achieve critical thinking and self-reflection. Increasing the knowledge and skills of students 
during their training enables them to correct and enrich their own work on a given problem. There is a way to 
exchange information between students and a teacher which is based on OneNote Classnotebook.

The applied system aims, on the one hand, to support the cognitive training of the students in different 
disciplines, and on the other - to acquaint them with modern information and internet technologies and to form 
skills for working with them

Keywords: reflexive approach, portfolio, Information Technology

Съвременните учители са поставени пред редица предизвикателства и отговорности. Поколението, 
което обучават, расте в дигитална среда. Студентите, които се подготвят за педагогическата професия, се 
очаква да усвоят теоретични и методически умения, свързани с бъдещата им дейност. За да се реализи-
рат успешно, студентите следва да усвоят редица педагогически похвати, начините за тяхното прилагане 
в практиката и умения за работа със съвременни информационни и интернет технологии. Стилът и начи-
нът на обучение в Университета оставя трайна следа върху формирането на студента като учител и него-
вата бъдеща практическа дейност.

В статията се разглежда възможността за прилагане на рефлексивен подход в обучението на студен-
тите-педагози по определени дисциплини, при използване на OneNote Classnotebook1, като се създава 
портфолио в две поредни години от тяхното обучение.

Рефлексивен подход
Първоначалната концепция за рефлексивен подход в учебния процес е ориентирана към подготовка-

та на студенти. Тя е насочена към личната отговорност и самостоятелност  на самообучаващите се субе-
кти. В резултат на развитие на концепцията, тя може да се приложи към всички степени на образовател-
ната система. 

Обучителният процес цели да подготви студента активно да осмисля и формулира собствените си це-
ли, като по този начин той да е в състояние на всяка стъпка от учебния процес рефлективно да плани-
ра, регулира и контролира своята учебна дейност, да осмисля най-адекватните средства за нейното осъ-
ществяване, с което обучението се превръща в истински процес на самообучение, на саморазвитие на 
личността [1]. 

Основни характеристики и принципни положения на рефлексивния подход в обучението са [2]:
  диалогичен модел и стил на обучението;
  максимално съобразяване с познавателните възможности и с интересите  на учениците и стремеж 

РЕФЛЕКСИВЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО И ПОДГОТОВКАТА 
НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ

REFLECTIVE APPROACH IN THE TRAINING AND PREPARATION 
OF STUDENTS PEDAGOGES

Красимира Атанасова Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

Krasimira Atanasova Dimitrova
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas
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към развитие на тези възможности и интереси чрез обучението;
  съотнасяне и свързване на усвояваните знания с модела и логиката на
  познавателните действия и стремеж към осъзнаването и целенасоченото формиране на тези дейст-
вия като основна задача на обучението;

  ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и обучението като цяло;
  създаване от всеки учител на собствен професионален стил, в който са съчетани хармонично най-
силните му индивидуални черти с основните функции и задачи на професията.

Приложение на рефлексивен подход при познавателната дейност и обучението 
на студенти-педагози
За прилагане на рефлексивен подход в обучението на студенти-педагози е използван бележника 

OneNote Classnotebook. Чрез него се създава своеобразно портфолио на всеки студент по учебните дис-
циплини Формиране на елементарни математически представи, Методика на обучението по математика 
в началното училище, Работа с образователен софтуер по математика, Използване на интерактивни хар-
дуерни технологии в учебния процес. Работи се със студенти от специалностите Предучилищна и начал-
на училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд 
език. Учебните дисциплини се изучават във втори и трети курс от обучението им. 

При работата с онлайн бележника OneNote Classnotebook преподавателят и неговите студенти имат 
непрекъснат достъп за споделяне на файлове и коментари. Преподавателят може да достъпва работата 
на всеки студент, да добавя или изтегля файлове от секциите на даден студент, както и да оформи библи-
отека с ресурси за подготовка по определени теми. Всички, имащи право да достъпват онлайн бележни-
ка, могат да общуват по между си в пространство за групова работа, особено подходящо за проектна дей-
ност. Студентът има достъп до библиотеката с ресурси, до пространството за групова работа и до своето 
собствено пространство, но не вижда дейността на колегите си в техните секции. Онлайн бележника мо-
же да се вижда и достъпва от затворена група потребители. 

При подготовката на бележника преподавателят създава профил на всеки студент и  съответните сек-
ции за отделните дисциплини. Във всяка секция са предвидени отделни страници, съответстващи на от-
делните учебни задачи на студента (фиг. 1.). След изучаване на определен брой теми от учебната дисци-
плина студентът получава своята задача. Работи самостоятелно и когато е готов поставя своя материал на 
съответната страница. Преподавателят, както и студентът, има неограничен достъп до бележника. Бележ-
никът може да се редактира и в режим офлайн. Когато устройството има връзка с интернет, бележникът 
се обновява и промените са видими за двете страни. 

Фигура 1. Изглед на бележник от профила на преподавател

Преподавателят може да прави различен вид бележки и корекции в зависимост от конкретните цели 
в материалите предадени от студента:

  Бележки с въвеждане на текст от клавиатурата;
  Ръкописни бележки с използване на перо или пръст;
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  Подчертаване на текст с различни цветове;
  Запис на звук (глас);
  Запис на видео.
На база поставените бележки студентът прецизира своята работа и прави необходимите корекции 

(фиг. 2). 

Фигура 2. Изглед на бележник от профила на студент

Ре флексивният подход в обучението на студентите може да се приложи в хоризонтален и вертика-
лен план. При обучението по дадена дисциплина студентите натрупват знания и усъвършенстват свои-
те умения. В края на курса техните знания, умения и поглед върху материята неминуемо се променят в 
сравнение с началното познание. Описаната система предвижда в последния етап от часовете по дисци-
плината, да се реализира хоризонтална рефлексия, с която се цели студентите на база повишените ком-
петентности за дадения проблем да извършат самопроверка с прояви на критично мислене и самокон-
трол и да реализират корекции, които повишават качеството на тяхната работа и са индикатори за дъл-
бочина на знанията им.

При вертикалната рефлексия в представената система се цели на база усвояването на знания от раз-
лични дисциплини през две последователни учебни години, студентите да могат да решават различни 
учебни задачи и проблеми, свързани с бъдещата им дейност. След усвояване на всяка следваща дисци-
плина, връщането към първоначално извършени разработки и търсене начини за тяхното доусъвършен-
стване, води до навлизане в детайли в дадена проблематика, до формиране на умения за самокритич-
ност, надграждане и трансфер на знания.

Прилагане на хоризонтална и вертикална рефлексия в обучението на студентите при подходящи учеб-
ни дисциплини е гаранция за успешна подготовка при практическата им реализация в кариерата.

Refernces:
1. Nikolov, P. Tseleobrazuvaneto v uchebno-vazpitatelnia protses. Bl. 1987.
2. Vasilev, V., (2006), Refleksiyata v poznanieto, samopoznanieto i praktikata,  Makros, Plovdiv

Notes:
1. https://onenote.com/classnotebook/creator 
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Abstract: Diversification of programming activities increases the activity, interest and effectiveness of 
learning. The use of robotics solves some problems related to the abstract style of work in this discipline. The 
paper will present a model for the application of robotics in the formal and informal education of students 
of all age groups and school degrees in programming and computer modeling. It will be commented on the 
experience of training with pupils from an еlementary school in clubs in computer modeling; whit middle school 
students in a robotics club, and with high school students who study computer science as a profiling school 
subject.

Keywords: robotics, active learning, computer modeling.

Роботите са и ще продължават да бъдат обект на интерес от хората на информационното общество. 
Всички ние все повече разчитаме на машините да вършат нежеланата и трудна работа. Роботите вече 
участват във всички сфери на живота – самолетите летят с автопилот, все по-популярни са безпилотните 
летателни апарати и дронове, роботизираната хирургия, роботизирани космически станции и всъдехо-
ди, „умни“ прахосмукачки, косачки, уреди за почистване на улици и басейни и т.н. Очаква се развитието 
на роботите през следващите години да продължи тази тенденция. 

Обучението по информатика в средното училище среща трудности при учениците по целия свят. Аб-
страктният характер на алгоритмите и структурите от данни; строгият алгоритмичен стил на мислене и 
програмиране затрудняват учениците и те все повече насочват своите интереси към по-атрактивните ин-
формационни технологии. Изследователи и педагози търсят решения на този проблем [1]. Създадоха се 
разнообразни среди за блок-базирано програмиране, в които програмирането е леко и подобно на игра. 
Роботизираните и програмируемите устройства се използват все повече в класната стая и променят тра-
диционния стил на работа по много учебни предмети.

В статията се споделя опита на авторите при приложение на блоковото програмиране във всички сте-
пени на средното училище у нас, както и използването му при програмиране на роботи от различен вид. 

Какво е роботиката?
По своята същност роботът е механично устройство, което може да бъде програмирано да следва на-

бор от инструкции. Той има процесор, сензори за възприемане на околната среда и двигатели, задвижва-
щи механизми за преместване на крайниците или колелата му. Може да „говори“, да издава други звуци, 
да мига със светлини и цветове в отговор на промените в околната среда и според инструкциите. 

Роботиката е клон на техниката, машиностроенето, електроинженерстовото и информатиката, в кой-
то са включени създаването, управлението и приложението на роботи, както и на компютърни системи, 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РОБОТИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

APPLICATION OF ROBOTICS IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION
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нужни за техния контрол, приемане на данни от сензори и обработка на информацията. В повечето слу-
чаи роботите се използват за да заместят хората при изпълнението на опасни за тях дейности като обез-
вреждане на бомби и мини, изследване на корабокрушения в дълбините на океана, космически изслед-
вания и т.н. Съществуват различни класификации на роботите. 

  Според състоянието си роботите са: неподвижни, мобилни, аеророботи и др. 
  Според местоположението на тяхната дейност са: наземни, подводни, въздушни, космически, по-
лярни и др.

  Според външният им вид са: хуманоидни, трак-роботи, задвижвани от колела, четириноги, овални, 
аеродинамични, манипулаторни и др.

  Според тяхното предназначение са: обучителни, за забавление, експериментални, състезателни, 
медицински, промишлени и т.н.

В статията ще разгледаме различни видове роботи, които се използват в учебната работа в класната 
и извънкласна дейност.

Защо роботика?
Бързото развитие на технологиите поставя все повече въпроси пред информационното общество. Ве-

че проблемът не е как да създадем определен вид робот, а как да преценим неговото бъдещо използва-
не от социален, правен, психологически или емоционален аспект. Все повече социалните науки са в по-
зицията на „догонващи“ развитието на технологиите. Роботиката е бързо развиваща се област, която да-
ва огромна творческа свобода. Можем да обобщим причините за използването на роботите в различни 
области на социално-икономическото развитие както следва:

  Роботиката е възможност да се научим да работим заедно и екипно, тъй като са нужни умения на 
различни хора по компютърното програмиране, физика, социалните и етичните умения, инженер-
ството, механика, химия, биология и т.н. Натрупаните умения за работа в екип са критични за реа-
лизирането на пазара на труда.

  Роботиката провокира любопитството, изгражда ключови умения за решаване на проблеми, толе-
рантност, постоянство, отговорност и т.н. 

  Това е индустрия, на която предстои бурно развитие през следващите години. Вече има работни 
места и различни възможности, свързани с роботиката - предприемачество, инженеринг, програ-
миране, маркетинг, изобретяване и пр.

  Роботиката е бъдещето. Живеем в свят с глобални проблеми, които се нуждаят от смели, талантли-
ви млади хора, мотивирани от желанието да помагат на другите и да спасят планетата. Очаква се 
някои от най-значимите проблеми да бъдат решени с роботизирани технологии - като спасяване на 
човешки животи по време на бедствия, наблюдение на екологичните ресурси, трудни и опасни за-
дачи, които крият риск за човешкия живот.

Защо роботиката може да спомогне на учебния процес в училище?
През последните десетилетия педагогиката отбеляза бурно развитие и макар, че се счита за консер-

вативна наука, всеки опит за приложение на нестандартни дидактически технологии се приема с инте-
рес от педагогическата общност, като се правят опити за оценяване на ефекта от приложението им дина-
мично в хода на тяхното развитие и прилагане. Провеждат се изследвания по целия свят за ефекта от из-
ползването на роботиката при обучението на ученици. Доказани са редица хипотези, свързани с повиша-
ване на интереса, активността и мотивацията на учениците при използването на програмируеми устрой-
ства в обучението по различни учебни дисциплини. Можем да обобщим причините за интереса на уче-
ниците към роботиката така:

  Децата смятат, че е забавно. 
  Това е ефективен начин за въведение на учениците в програмирането и компютърното моделиране. 
  Програмирането е твърде абстрактно. Когато се налага учениците да контролират физически робот, 
те виждат по-ясно къде грешат и научават как да откриват и коригират грешките в алгоритъма. Те 
разбират необходимостта от точни указания.

  Роботиката помага на учениците да разберат необходимостта от изучаване на науки като информа-
ционни технологии, физика и математика в училищата. Освен като обучаваща технология чрез ди-
ректното програмиране на робота, учениците разбират и научават как могат да обединят знанията 
си по различните учебни предмети.

   Осигурява умения, полезни за бъдещото професионално реализиране. Няма съмнение, че в близ-
ко бъдеще ще има все по-голяма нужда от специалисти в областта на програмирането на механич-
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ни устройства. С програмирането на роботи в училище може да се открият нагласите, интересите и 
желанията на учениците, свързани с тяхното бъдещо развитие в тази сфера.

  Подходящ за деца със специални образователни потребности и деца – инвалиди [2]. Има значител-
ни доказателства, че роботите са особено подходящи за ангажиране на деца в аутистичния спек-
тър. Такива деца реагират на спокойните, ясни и последователни взаимодействия, които роботите 
могат да осигурят. Повтарянето, предсказуемостта и ясните инструкции влияят добре на децата от 
аутистичният спектър1.

  Подходящ за придобиване на умения за работа в екип. Създаване на чувство за общност със съуче-
ниците или семейството. За възпитание в мултикултурна и мултиетническа толерантност.

Всичко това ни мотивира да изследваме ефекта от приложението на роботизирани и програмируеми 
механични устройства при обучението на ученици от различни възрастови групи в условията на класно-
урочна система в българското училище. 

Нашият опит
През последните три години в Средно училище „Христо Смирненски“ проведохме експеримент за 

обучение на учениците от начален етап по компютърно моделиране под формата на извънкласна дей-
ност. За целта осигурихме различни програмируеми устройства – Makey makey2, FinchRobot3, EV3 Lego 
Mindstorm robot4. 

Makey Makey (фиг.1А) дава възможност на учениците да създават проекти, които съчетават знания 
за материалите, техните физически характеристики и компютърното програмиране. Чрез него те могат 
да направят всеки проводящ материал да действа като входно устройство за компютър. За да използват 
Makey Makey учениците трябва да се научат да кодират в среда за блок-базирано програмиране. Устрой-
ството може да се използва и при по-големи ученици чрез всяка среда за събитийно програмиране.

FinchRobot (фиг.1Б) е малък робот, предназначен да вдъхновява и мотивира учениците, обучаващи се 
по компютърни науки, като им позволява да видят осезаемо физическото представяне на написания от 
тях код. Finch поддръжа повече от дузина езици за програмиране, подходящи за ученици от всякаква въз-
раст. Роботът разполага с различни сензори за температура, местоположение, разстояние, ускорение, ос-
ветеност и т.н., чрез които се улавят промените в околната среда и роботът може да реагира спрямо тех-
ните параметри и съобразно инструкциите, зададени от учениците.

LEGO® MINDSTORMS® EV3 ((фиг.1В)) дава възможност да се създават и управляват конструирани от 
учениците LEGO роботи. Чрез комбиниране на елементите LEGO® с програмируемия модул, мотори и 
сензори, тези роботи могат да ходят, да говорят, да пренасят, да вземат решения според получените от 
сензорите данни. LEGO® MINDSTORMS® разполага със свободен софтуер за програмиране, който е блок- 
базиран и може да се използва за мобилни и стандартни устройства, което е допълнително удобство за 
учениците.

      

А)             Б)           В)
Фигура 1. А) Makey Makey. Б) FinchRobot. В) LEGO® MINDSTORMS® EV3

При обучението по компютърно моделиране работихме по учебна програма [3], подобна на утвър-
дената от МОН5. След първоначалното запознаване с видовете алгоритми и основите на блок-базирано-
то програмиране, запознахме учениците с устройството Makey Makey и неговите възможности. Ученици-
те проявиха голям интерес и задаваха въпроси, свързани с принципа на работа на устройството. Пожела-
ха и се мотивираха сами да създадат програма за него. Разделихме учениците на екипи и им поставихме 
различни задачи, които изискваха знания не само от областта на информатиката, а и от математиката и от 
човекът и природата (Фиг.2.). Забелязахме повишаване на интереса, активността и мотивацията за учене 
не само по компютърно моделиране. Учениците задаваха въпроси и на учителите по другите учебни дис-
циплини, за да си обяснят принципа на проводимостта и действието на устройството. 
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Фигура 2. Работа по проекти с Makey Makey

Големият интерес ни мотивира да експериментираме с програмирането на значително по-сложния 
от към функционалности FinchRobot. След обучението в средата Scratch6 по темите свързани с разклоне-
ни и циклични алгоритми, представихме на учениците допълнителните блокчета за управление на ро-
бота. Демонстрирахме някои функционалности като движение и други събития, свързани със сензорите. 
Движението на роботчето допълнително стимулира интереса на учениците. Поставихме задания на вся-
ка група и те с нетърпение очакваха да тестват и представят своята работа (Фиг. 3).

  

Фигура 3. Работа с FinchRobot

През последната учебна година училището спечели и стартира работата по реализация на междуна-
роден проект „С поглед в бъдещето-училището има смисъл“ съвместно с датската фондация „Velux“, Цен-
тър за приобщаващо образование – София и СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен. В рамките на проекта уче-
ниците от шести клас имат възможност да се включат в допълнително обучение по желана от тях профе-
сия. Група ученици, мотивирани от обучението с роботчетата, избраха да се срещат с ИТ- специалисти и 
да разработват проекти в тази област. През цялата година те работиха по реализацията на два проекта. 
По първия от тях програмираха EV3 LegoRobot да изпълнява различни мисии по спасяването на застраше-
ни и изгубени животни. Мисиите бяха поставяни от ментори-специалисти, а програмирането се извърш-
ваше в допълнителни извънкласни занимания. Учениците бяха един екип, те заедно спореха, решаваха 
различни проблеми, създаваха план за работата, обсъждаха различни стратегии. Всяка „мисия“ трябва-
ше да се изпълни за определен период от време и при следващата среща с менторите учениците трябва-
ше да представят реализацията на заданието (Фиг. 4.). Движението на робота, неговата механика, ускоре-
ние, обороти на двигателите, мощността, работата на „повдигачите“ и пр. изискват допълнителни знания 
по физика, математика и механика. Това ясно показа на учениците връзката между отделните учебни дис-
циплини от природоматематическия цикъл и ги мотивира да търсят отговори на въпросите си в интернет 
или при учителите - специалисти. Неотменимият краен срок, общото задание и желанието да се докажат 
активизираха допълнително учениците и създадоха подходяща среда за решаване на проблеми, свърза-
ни с етническата и мултикултурна толерантност, приемане и разбирателство.
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Фигура 4. Програмиране на „мисии“ с EV3 LegoRobot

Вторият проект, поставен от менторите беше свързан с програмиране на FinchRobot, който да „обу-
чава“ техните съученици. В избраната среда за блок-базирано програмиране Scratch 2.0 беше създадена 
учебна игра от типа Question Game с въпроси от изучавания учебен материал и няколко възможни отго-
вора като при верен отговор Finch поздравява състезателите с танц и им раздава бонбони, а при грешен 
– ги стимулира да продължат напред. Играта беше посрещната с голям интерес сред учениците от всички 
класове и възрастови групи (Фиг. 5.) 

  

Фигура 5. FinchRobot „обучава“

Мотивирани от големия интерес и добрите резултати създадохме училищен клуб по роботика „Робо-
фен“. В клуба се включиха ученици от прогимназиален и гимназиален етап с различен етнически, рели-
гиозен и социален статус. Интересните задания и желанието за успех сплотиха учениците и съвсем ско-
ро те станаха истински отбор. 

Програмирането в средата на Lego Mindstorm даде възможности за изява както на ученици с начални 
познания по програмиране, така и на ученици, които се обучават в профилираните природоматематиче-
ски паралелки на училището. Всеки ученик намери поле за изява. По-малките програмираха движение-
то на робота чрез основните му мотори, а по-големите създаваха по-сложните програмни конструкции и 
структури от данни, програмираха собствени блокчета и процедури, обработваха събитията според по-
стъпилите от сензорите данни. Резултатите не закъсняха. След четири оспорвани кръга отборът се класи-
ра за финалите на националното състезание „Роботика за България“, което се проведе в София от 16 до 
17 юни 2017г. В състезанието за програмиране на роботите „Робофен“ се класира на трето място (Фиг. 6). 

Фигура 6. Училищен клуб по роботика „Робофен“

Програмирането на механизирани устройства и роботи може да се извърши в различни среди за съ-
битийно програмиране. В по-голямата си степен те са свободни за инсталиране и използване за учебни 
цели. Ние използвахме програмни среди за блок-базирано програмиране, тъй като този стил на програ-
миране е достъпен за ученици от всички възрастови групи и ниво на знания в областта на кодирането [4]. 
Съчетаването с игрово-базирано и проектно обучение даде възможност на учениците да развият своите 
възможности и да се обучават по лесен и забавен начин [5]. Необходимостта от знания в различни обла-
сти на науката допълнително спомогна за осъзнаване на взаимната свързаност между учебните дисци-
плини и даде широко поле за реализиране на междупредметни връзки в обучението. 
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Заключение
Приложението на роботиката в обучението по компютърни науки има много измерения. Програми-

руемите механични устройства могат да се използват както като цел на обучението, така и като средство 
за постигане на по-глобални педагогически цели. Те са лесен и забавен начин за въведение в кодирането. 
Могат да се използват за мотивиране и активизиране на творческия потенциал при по-големите учени-
ци, както и като средство за обучение чрез създаване на учебни игри, в които роботите да играят основна 
роля. При учениците с по-задълбочени познания по програмиране този подход подобрява ефективност-
та от обучението, като активизира състезателния дух и желанието за самоизява. 

Съчетанието на роботиката с проектно-базираното обучение е един успешен път към постигане на це-
лите в обучението по компютърни науки. 

Натрупаният опит ни дава основание да твърдим, че въвеждането на компютърното моделиране в 
начална училищна степен като задължително изучаван предмет е навременно и необходимо за по-ната-
тъшното развитие на учениците [6], а продължаващото обучение чрез различни извънкласни форми с по-
големите ученици допълнително засилва положителния ефект и насърчава учениците да се насочат с ин-
терес и желание към изучаването на информатиката и програмирането. 
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Abstract: The introduc  on of the computer modeling as new school subject in the elementary school from 
the 2018/19 school year is largely aimed at compensa  ng for the gap between the knowledge gained so far and 
the reali  es in the informa  on society. Over the last few years, an experimental computer modeling training has 
been conducted in the district of Plovdiv in the hours for elec  ve training with primary school pupils. The au-
thors in this ar  cle will share the experience gained in the training, will present on the results obtained and will 
draw some conclusions that may prove useful in the future planning and organiza  on of the work in this school 
subject at the compulsory classes in the Bulgarian school.

Keywords: computer modelling, block-based programming 

Въвеждането на новата учебна дисциплина компютърно моделиране1 в трети клас от учебната 
2018/19 година до голяма степен цели да компенсира разминаването между получаваните до момента 
знания и реалностите в информационното общество. През последните няколко години в област Пловдив 
се провежда експериментално обучение по компютърно моделиране в часовете за свободно-избираема 
подготовка с ученици от начална училищна степен. В статията ще се сподели натрупания опит при обуче-
нието, ще се коментират получените резултати и ще се изведат някои изводи, които могат да се окажат 
полезни при бъдещото планиране и организация на работата по тази учебна дисциплина в часовете за 
задължителна подготовка в българското училище.

В област Пловдив с активното участие на РУО създадохме методически съвет по информатика и ИТ. 
След направения анализ на особеностите в развитието на логическо и алгоритмично мислене у учени-
ците, както и на опита при обучението по програмиране и компютърни науки в Европа, решихме да ор-
ганизираме обучение в СИП по програмиране и компютърно моделиране с учениците от втори, трети и 
четвърти клас. Разработихме учебна програма, по която да се провежда обучението във всички експери-
ментални училища [1]. Сравнителният анализ на тази учебна програма със създадената по-късно учебна 
програма на МОН за задължителна подготовка по компютърно моделиране в трети и четвърти клас2 по-
казва високо ниво на сходство. Това ни дава възможност да правим изводи, които биха се отнасяли в го-
ляма степен и за организацията на предстоящото задължителното обучение по компютърно моделира-
не в началното училище. 

Обучението по компютърно моделиране има въвеждащ характер и е насочено към овладяване на ос-
новни знания, умения и отношения. То се осъществява на основата на съвременни компютърни системи 
и подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване, което създава условия за положителна 
емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност [2]. Целта не е да научим учениците да из-
ползват определен език на програмиране, а да се приучат на навици за търсене на решения на алгори-
тмични проблеми и развитието на тяхното логическо, алгоритмично и критично мислене [3]. 

ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ  
РЕЗУЛТАТИ, ИЗВОДИ И ОЦЕНКИ
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След предварителната подготовка и обучение на учителите [4] се сформираха групи от ученици в се-
дем разнопрофилни училища от областта: СОУ «Св. Софроний Врачански» – Пловдив, СОУ „Христо Смир-
ненски“ – Брезово, СОУ «Проф. д-р Асен Златаров» – Първомай, ОУ «Райно Попович» – Карлово, ОУ «Ва-
сил Левски» – Рогош, ОУ «Екзарх Антим I» – Пловдив и ОУ «Панайот Волов» – Пловдив. Въведохме обуче-
нието като СИП в начален курс от II до V клас в рамките на 1 час седмично от началото на 2015/16 учеб-
на година. В края на учебната година създадохме унифициран тест и проведохме тестово изпитване, чрез 
което определихме изходното ниво на учениците. Установихме голям интерес към обучението. Средни-
ят успех на всички обучавани ученици е мн. добър 5.19. В края на първата година от експеримента изве-
дохме следните изводи [5]:

Разработената учебна програма за обучение по „Компютърно моделиране“ в СИП за начален етап покри-
ва предвиденото учебно съдържание и осигурява база за успешно обучение по тази учебна дисциплина.

Обучението на учениците от различни типове училища и от различни класове чрез тази учебна про-
грама води до напълно сходни резултати, като до голяма степен се игнорират възрастовите, етнически и 
социални различия между учениците.

Обучението във СИП по тази учебна програма дава сходни резултати при приложението ѝ както в СОУ 
в големите градове, така и в средищните училища в по-малките населени места.

Получените резултати и някои неясни тенденции ни стимулираха да продължим експеримента и през 
настоящата учебна година. Учениците, които успешно приключиха първата година от своето обучение по-
желаха да продължат работата си. В началото на 2016/2017 учебна година тези ученици направиха тест 
на входно ниво, а в края на втората година от обучението си – изходно ниво. По този начин получихме 
диагностика на обучението през две последователни години по учебни програми аналогични на тази, ут-
върдена от МОН. 

За да диагностицираме резултатите в края на втората година от обучението на учениците разработи-
хме критериален тест, който съдържа въпроси от отворен и затворен тип, както и решаването на практи-
ческа задача в рамките на един учебен час. Тестът включва 12 въпроса, с които се проверяват знанията по 
основните модули от учебното съдържание на различни нива от таксономията на Блум [6] и една практи-
ческа задача за проверка на нивото умения и компетентности на учениците. Задачата е разделена на пет 
задания, с които по-точно да се конкретизира нивото на получените умения. Следната таблица показва 
разпределението на въпросите и подзадачите според нивата в таксономията на когнитивните равнища:

Таблица 1. Матрица на Тейлор
СЪДЪРЖАТЕЛНА РАМКА НА ТЕСТА

Учебно съдържание
Категории умствен труд, според Таксономията на Блум

Знание Разбиране Приложение Анализ Синтез Оценка
Алгоритми   В.5 В.6, В.8 В.7

Блоково програмиране със 
Scratch  В.3, В.10  В.1, В.11 В.2 В.9 В.4., В.12

Практическо приложение 
на алгоритмите и 
програмирането

Зад-1, Зад-4 Зад.-2 Зад.-3 Зад.-5

Резултатите от приложението на теста показа следните резултати (Фиг. 1.):

Фигура 1. Разпределение на успеваемостта сред учениците
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Изместването на гаусовото разпределение в дясно обяснява високия среден успех от мн. добър 4.82 
след края на двугодишния курс на обучение.

През втората година на експеримента бяха сформирани и нови групи ученици. С тях работихме по 
учебната програма от първата година. Резултатите потвърдиха някои наши предположения и дадоха въз-
можност да се направи по-пълен сравнителен анализ.

През двете години на провеждане на обучението се включиха общо 322 ученици, от които 235 по 
учебната програма за първата година и 87 – преминали двугодишния курс на обучение. Данните за тях-
ното разпределение по класове е представено в Таблица 2.

Таблица 2. Разпределение на учениците по класове

Клас
2016-Изх.ниво

I година

2016-Вх.ниво

II година

2017-Изх.ниво

I година

2017-Изх.ниво

II година
Пети клас 25 14
Четвърти клас 71 36 56 39
Трети клас 46 26 37 26
Втори клас 25 - -
Общо 142 87 93 79

Успеваемостта на учениците варира според класа и в зависимост от критериите за оценяване. За да 
можем по-точно да съизмерваме резултатите ще разглеждаме успеваемостта в проценти (Таблица 3.)

Таблица 3. Разпределение на успеваемостта на учениците по класове в %

Клас
2016-Изх.ниво

I година

2016-Вх.ниво

II година

2017-Изх.ниво

I година

2017-Изх.ниво

II година
Пети клас 88% 96%
Четвърти клас 84% 71% 91% 63%
Трети клас 69% 71% 77% 79%
Втори клас 80% - -
Общо 79.8% 75.8% 85.7% 74%

Забелязва се високият резултат на учениците от втори клас и сравнително ниския резултат при трето-
класниците. Поради недостатъчния брой тествани ученици в края на миналата учебна година направи-
хме предположение, че около десетата си година децата изживяват своеобразна криза в устойчивостта 
на вниманието. Това до голяма степен се потвърждава и от получените през тази година резултати. Виж-
даме, че учениците, които във втори клас са постигнали 80% успеваемост в началото на трети клас регис-
трират спад от около 10%. В края на учебната година, обаче, отново достигат устойчивост от около 79%. 
Този резултат потвърждава извода, че трети клас е ключов за развитието на алгоритмичното и логическо 
мислене и въвеждането на задължително обучение по компютърно моделиране в този клас е навремен-
но и удачно. 

Фигура 2. Изменение на средния успех на учениците
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Нека да разгледаме изменението на средния успех на учениците, които са преминали двугодишния 
курс на обучение (Фиг. 2.). Ще игнорираме резултатите на учениците от пети клас, тъй като искаме да на-
блюдаваме само резултатите в начален етап. Забелязва се, че в края на първата година учениците са по-
стигнали среден успех 4,96; няколко месеца по-късно в началото на следващата учебна година – 4.82, а в 
края на обучението си – отново 4.82. Тези резултати недвусмислено потвърждават тезата за устойчивост 
на знанията и уменията през целия период на обучение.

Интерес представляват резултатите, постигнати при едногодишно обучение по отношение на това да-
ли училището се намира в голям град, малък град или село. Таблица 4 показва успеваемостта по класо-
ве и вид населено място.

Таблица 4. Разпределение на успеваемостта по класове и вид населено място
Клас Голям град Малък град Село
Четвърти клас 88% - 65%
Трети клас - 73% 73%
Втори клас - 80% -
Общо 88% 74.3% 70%

Забелязва се по-високия резултат на учениците от голям град, който вероятно се дължи и на факта, 
че там се обучават само четвъртокласници. Резултатите в малък град и село са съизмерими. Следовател-
но резултатите показват относителна устойчивост и по отношение на местоположението на училището 
(Фиг.3). 

Фигура 3. Зависимост на средната успеваемост от местоположението

Тези резултати потвърждават междинните данни, получени преди година, въпреки че разширихме 
обхвата на учениците и увеличихме техния брой. Следователно с висока степен на достоверност можем 
да потвърдим тезата за устойчивост на резултатите и по този критерий.

Друг показател, по който могат да се направи сравнителен анализ на резултатите и който е от особена 
важност при въвеждане на обучението по компютърно моделиране в задължителното обучение в стра-
ната, е вида на училищата. В наблюдаваната извадка училищата са два вида: средни училища (СУ) и ос-
новни училища(ОУ). Интерес представлява средната успеваемост след едногодишно и след двугодишно 
обучение (Фиг.4.).

 

Фигура 4. Зависимост на средния успех от вида на училището

Диаграмата ясно показва устойчивост и по този критерий. Въпреки това добре се вижда по-ниския ре-
зултат, който постигат учениците и от двата вида училища след двугодишно обучение. Този резултат беше 
очакван предвид на по-големия обем от натрупани знания. През втората година на обучението средният 
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успех е много добър 4.82, но въпреки това първоначалния висок интерес и мотивация бележат лек спад. 
Това може да се компенсира с разнообразяване на тематиката, включване на роботика [7] като приложна 
дейност при блок-базирано програмиране [8], [9] или предлагане на по-интересни учебни игри3 без или 
с използването на таблети, телефони или други видове дигитални устройства [10].

Интересно за изследването е търсенето на зависимости между два или повече от наблюдаваните па-
раметри – клас, вид населено място и вид училище. В резултат на данни, събрани за две последователни 
учебни години при ученици с едногодишен курс на обучение, можем да направим крос-анализ по пока-
зателите вид на училище и вид на населеното място (Табл.5). 

Таблица 5. Среден успех по вид училище и вид населено място
Клас Голям град Малък град Село
ОУ 5,63 4,86 4,79
СУ 5,71 5,04 -

Общо 5,65 4,92 4,79

Ясно се вижда значително по-високия успех на учениците в голям град както в ОУ, така и в СУ, дока-
то резултатите в малък град и в село са съизмерими. Най-добри са резултатите на учениците в СУ в голям 
град, а най-слаби – в ОУ в село. Както вече тълкувахме това до голяма степен се дължи на факта, че в го-
лям град в експеримента участват само четвъртокласници. Но съществуват и други фактори, които влияят 
на по-ниския резултат в малките градове и селата: големият процент ученици-билингви; високия процент 
на пътуващи ученици и такива с нисък социален статус. Това са проблеми, които стоят при обучението по 
всички учебни предмети. Недостатъчно добрата връзка с родителите, които живеят в отдалечени населе-
ни места, невъзможността за част от учениците да ползват интернет и компютърна техника вкъщи води 
до натрупване на пропуски, а от там и до намаляване на ефективността от обучението.

В изследването участваха и няколко групи ученици от 5 клас. Някои от тях се обучаваха за първа годи-
на, а други продължиха обучението си от предходната година. Резултатите на петокласниците показват 
много високо ниво на интерес и мотивация. Средният успех и при тези, които се обучаваха за първа годи-
на и при обучаваните за втора година е отличен. Това потвърждава тезата, че изучаването на компютър-
ното моделиране в началното училище трябва да продължи и в следващите класове от прогимназиален 
етап на основна училищна степен, за да се постигнат в пълнота целите, заложени от учебната програма и 
стратегическите документи за развитие на образованието в информационното общество.

Заключение и изводи
Натрупаният опит и събраните емперични данни през последните няколко години ни дават основа-

ние да направим следните изводи:
  Разработената учебна програма за обучение по „Компютърно моделиране“ в СИП за начален етап 
до голяма степен съвпада с учебната програма на МОН за задължително обучение в трети и четвър-
ти клас. Получените резултати дават основание за очаквани добри резултати и при задължително-
то обучение по тази учебна дисциплина.

  Обучението на учениците от различни типове училища и от различни класове води до напълно 
сходни резултати, като до голяма степен се игнорират възрастовите, етнически и социални разли-
чия между учениците.

  Резултатите от двугодишното обучение по тази учебна дисциплина, показва стабилно ниво на зна-
ния, умения и компетентности. 

  Успеваемостта на учениците от началното училище по класове при обучението им през втората го-
дина е напълно съизмеримо. 

Опитът, който натрупахме през последните години при обучението на учениците от начален етап по 
компютърно моделиране, потвърди очакванията ни за повишаване интереса на учениците към програ-
мирането. Те с желание се включват в организираните извънкласни форми. Добър показател за нас е же-
ланието за продължаване на обучението и през следващата учебна година Балансираното разпределяне 
на учебното време между различни дейности- учебни игри4, програмиране на роботизирани устройства, 
работа с мобилни устройства, както и лекият стил на работа в SCRATCH-базираните среди [11], [12] стиму-
лира учениците и им дава възможност да реализират по-добре своя творчески потенциал. Получените 
резултати недвусмислено показват необходимостта от обучение по компютърни науки още от началното 
училище и в този смисъл въвеждането на задължително обучение по компютърно моделиране в трети и 
четвърти клас през следващите години е обосновано, актуално и навременно.
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Abstract: Computer Science is one of the sciences that forms the understanding of the unifi ed nature of in-
forma  on processes in the world around us. Informa  on and communica  on technologies give us some new 
and powerful means of solving problems that are applicable in all scien  fi c disciplines. Due to the fact that the 
methods and the tools of informa  cs and IT have become widely spread in many areas of human ac  vity, the 
tasks solved during informa  cs and IT classes have a clearly defi ned interdisciplinary character. On the other 
hand, changes in the structure of mo  ves in computer science studies over the last few years and the rapidly 
changing technologies both lead to the necessity of searching for diff erent ways and pedagogical strategies to 
increase student mo  va  on. The development of the cogni  ve mo  va  on of the students is infl uenced by vari-
ous factors, including the par  culari  es of the various subjects. In this research, we present an approach for In-
terdisciplinary teaching between computer science, mathema  cs and Informa  on technology.

Keywords: interdisciplinary teaching, cross-curricular teaching computer science. 

Въведение
При изучаване на информатични дисциплини често е необходимо да се изходи от проблемна си-

туация, възникваща извън предметната област на програмирането – в областта на естествените нау-
ки, техниката, икономиката или във всяка друга практическа сфера и формулиране на съответни зада-
чи. След това се поставя за цел да се решат тези задачи чрез средствата на информационното модели-
ране, т.е. да се състави програма и да се проведе експеримент на компютър или да се използват съот-
ветните информационни технологии (ИТ). От друга страна измененията в структурата на мотивите при 
изучаване на информатиката през последните няколко години и бързо променящите се технологии, 
водят до необходимостта от търсене на различни начини и педагогически стратегии за повишаване на 
мотивацията на учениците. На развитието на познавателната мотивация на учениците оказват влияние 
най-различни фактори, в това число и особеностите на различните учебни предмети. Информатиката 
е една от науките, формиращи разбирането за единната природа на информационните процеси в об-
кръжаващия ни свят. Информационните и комуникационни технологии ни дават някои нови и мощни 
средства за решаване на проблеми, които са приложими във всички научни дисциплини. Голяма част 
от знанията, техниките и стратегиите за откриване, формулиране и решаване на проблеми са специ-
фични за областта. Но има редица аспекти от процеса на решаване на една задача, които са общи за 
всички области и може да има трансфер на знания и умения при изучаване на различни сфери. Поради 
факта, че методите и средствата на информатиката и ИТ са получили широко разпространение в мно-
го области на човешката дейност, задачите решавани в часовете по информатика и ИТ, имат ярко изра-
зен междупредметен характер. Естествено, всеки предмет има присъщо само за него учебно съдържа-
ние, но методите, формите и средствата, които се използват в уроците, често принципно не се различа-
ват. Училищният курс по информационни технологии се отличава със силно изразени междупредмет-

MЕЖДУПРЕДМЕТНА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА, 
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ни връзки, като методите и средствата, базирани на ИТ се разпространяват във всички области на съ-
временния живот и активно се използват в процеса на обучение от другите учебни предмети. За разви-
тието на познавателната мотивация на учениците оказват влияние най-различни фактори, в това число 
и особеностите на различните учебни предмети.

Особености на обучението по информатика и информационни технологии
Фундаменталните изменения в системата на образованието произтичат от разбирането за новите об-

разователни ценности, както и от необходимостта за непрекъснато обучение, базирано на нови техноло-
гии на обучение. В ежедневието човек е изправен пред необходимостта да решава конкретни проблеми. 
В някои случаи тези проблеми са предварително известни и трябва да се търсят начини за тяхното реша-
ване, в други – проблемите първо трябва да се опишат, а след това да се пристъпи към тяхното решава-
не. Образователната система трябва да подпомогне учениците да получат едно разумно ниво на знания 
и умения за широко приложими подходи за решаване и формулиране на проблеми [1].

Поради факта, че методите и средствата на информатиката са получили широко разпространение в 
много области на човешката дейност, задачите решавани в часовете по информатика, имат ярко изразен 
междупредметен характер. Когато се изучават общите принципи на построение на информационни мо-
дели, като примери се разглеждат информационни модели от различни предметни области – математи-
ка, физика, екология, икономика, биология и т.н.

В уроците по информатика източници на информация се явяват не само учителя и учебниците, но и: 
компютъра, програмната среда, справочна информация, ресурси от Интернет и др. В хода на работата с 
компютър, ученикът има възможност оперативно да обменя информация, да получава достъп към голя-
мо количество методически материали. Формиране на знания, умения и компетенции за работа с инфор-
мация, осигуряващи оптимално удовлетворяване на информационните потребности на личността – осъ-
ществяване на търсене на информация, нейната обработка и приложение в различни ситуации, както и 
развитие на алгоритмично мислене са от основните цели на обучението по информатика [2]. 

Друга особеност на урока по информационни технологии е в повишеното емоционално състояние на 
учениците. Високият емоционален фон на уроците по информатика и ИТ е свързан с това, че при инова-
тивни дидактически стратегии на обучение и подходящи методически подходи, учениците след време от-
криват, че управляват „умната машина“. Това придава увереност, създава естествен стремеж за споделя-
не на знания и умения с другите ученици и по естествен начин повишава мотивацията за изследване на 
различни проблеми [3]. 

За разлика от другите учебни предмети, при програмирането ученикът може веднага да забележи ре-
зултата от своя труд, да потърси и поправи своите грешки и по този начин да усети положителната емо-
ция от това, че е направил нещо вярно. 

В урока по информатика има още една особеност, която се заключава в това, че обучението по този 
предмет се осъществява в условията на различно ниво на знания и умения на учащите се. Това е свърза-
но с това, че знанията и уменията за работа с компютъра, учениците придобиват не само в училище, но 
и извън него: у дома, при приятели, на различни курсове. Сложността при преподаване на програмира-
не е, че се налага съществено да се изменят възгледите на учениците за компютъра, за да може те да го 
възприемат не като „играчка“, а като инструмент, имащ много възможности за реализация на собствени-
те им способности, инструмент, който ще им помогне да разкрият и проявят творческите си способности, 
да реализират разнообразни идеи.

В изследванията на редица автори се представят различни възможности за повишаване на ефектив-
ността на обучението по програмиране [4], [2] и информационни технологии [5] на всички нива от про-
цеса на обучение. Разработването и реализацията на учебен процес, насочен към развитие на умения по 
програмиране чрез използване на различни парадигми и методи от съвременните езици за програмира-
не се разглеждат в [6], [7] и др.

Посочените по-горе особености на обучението и измененията в структурата на мотивите при изучава-
не на информатиката и ИТ през последните няколко години водят до необходимостта от търсене на раз-
лични начини и педагогически стратегии за повишаване на мотивацията на учениците.

В този доклад представяме един подход за осъществяване на междупредметна интеграция в обуче-
нието по математика, информатика и информационни технологии като дидактическо средство за активи-
ране на познавателната дейност на учениците и формиране на определени личностни качества.
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Осъществяване на междупредметни връзки между информатика, математика и ИТ
Простите числа се изучават в 5 клас по математика [8], а в обучението по информатика и ИТ могат да 

се представят при изучаване на различни алгоритмични конструкции в различни класове. Като при при-
лагането на простите числа при по-висока степен в обучението е наложително да припомним дефиници-
ите за прости числа. За тези числа, които не са прости, често учениците задават въпрос защо не са сложни, 
а съставни? По нататък провокираме учениците – Как стои въпросът с намирането на прости числа? Не е 
ли удивително, че само едно просто число е четно? А другите четни, защо не са? Тъй като се делят на него 
и следователно не са прости. Следователно можем да изключим половината числа от подозрението, че 
са прости. (Учениците се държат в неведение за мощност на множества). Както изключваме половината, 
защото се делят на 2, не можем ли да изключим и 1/3 защото се делят на 3, после и ¼ защото се делят на 
4, но ... тези вече са задраскани. Т.е. преминаване към следващото незадраскано число и т.н. Всъщност 
показваме решетото на Ератостен – на дъска, което е един алгоритъм за намиране на прости числа. Чрез 
въпроси от вида: Ако ви напиша едно число до 20, ще познаете ли дали то е просто? Повечето ученици ще 
отговорят положително без да се замислят по кой начин, или кой метод го правят. При определяне дали 
едно трицифрено число е просто, вече малцина са тези, които ще отговорят вярно. 

В обучението по информатика често при изучаване на различни видове цикли се предлагат подобни 
задачи, свързани с прости числа. За определяне дали едно число е просто или съставно целта е ученици-
те сами да достигнат до някакъв метод. Когато на тях им е поставен проблема за трицифрено число и ако 
са усвоили деление с остатък, т. е. последователното проверяване дали числото се дели на всички въз-
можни делители се стига до следното решение:

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
 int number;
 bool p=true;
 cin>>number;
 for (int i=2; i<number;i++)
 if (number%i==0)p=false;
 if (p) cout<<“Yes“;
 else cout<<“No“;
 return 0;
}
Задължително трябва да се зададат въпросите: Защо цикълът започва от „2“? Защо спира до „number 

– 1“?; Има ли смисъл от всички проверки? Отговорите може, а и трябва да зависят от нивото на усвоява-
не на материала от учениците, от възрастовите особености и т.н. Тук можем да покажем оптимизирането 
на алгоритъма – да прекъснем цикъла при намирането на делител, и да намалим горната граница на въз-
можните делители до . Целта на нашето изследване е да демонстрираме методически подход за 
междупредметна интеграция между математика, информатика и информационни технологии.

Следващата програма, която трябва да съставим, е намиране на всички прости числа по-малки от да-
дено естествено число N, т.е. намиране на всички прости числа в интервала [2,N] или с други думи функ-
цията π(N). За целта са ни нужни знания и умения за вграждане на цикли. Програмата може да изглеж-
да така:

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
 bool p;
 int broj=0;
 int N;
 cin >>N;
 for (int number=2;number<=N;number++)
 { p=true;
  for (int i=2; i<number;i++)
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 if (number%i==0)p=false;
  if (p) broj++;}
 cout << broj;
 return 0;
}
Препоръчително е използването на едни и същи имена на променливи в различните програми, кои-

то служат за аналогични операции. Тази програма ще използваме да онагледим функцията π(x), показва-
ща броя на простите числа < x. В последната колона добавяме функцията , която приближава функ-
цията π(x) [9].

В Excel съставяме таблица и след това онагледяваме резултатите с диаграми към нея.
Таблица 1. Представяне на π(x) и x/ln(x) в Excel 

x π(x) x/ln(x) (π(x) – x/ln(x)) / x/ln(x)
2 1 2.88539 -65%

50 15 12.78111 17%
200 46 37.74783 22%
350 70 59.74804 17%
500 95 80.4556 18%
650 118 100.3555 18%
800 139 119.6779 16%
950 161 138.5554 16%

1100 184 157.0741 17%
1250 204 175.2935 16%
1400 222 193.2573 15%
1550 244 210.9989 16%
1700 266 228.5443 16%
1850 283 245.9145 15%
2000 303 263.1266 15%

Колоната π(x) се попълва с резултатите от изпълнението на нашата програма, а последната колона се 
пресмята с вградените функции на Excel. На следващата диаграма се визуализират получените резулта-
ти от Таблица 1.

Фигура 1. Сравнителни резултати за функциите π(x) и x/ln(x) 
Съставяме и графика на функцията, която е относителната разлика между π(x) и , .
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Фигура 2. Относителни разлики между функциите π(x) и x/ln(x) 
Един от коментарите от страна на учениците разбира се е, че относителната разлика между двете 

функции, поне що се отнася до разглежданите интервали, е почти една и съща, като π(x) > . 
С малки промени създаваме и програма, която преброява всички прости числа в даден интервал 

[a,b]:
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
 bool p;
 int a,b,broj=0;
 cin >>a>>b;
 for (int number=a;number<=b;number++)
 {p=true;
 for (int i=2; i<number;i++)
 if (number%i==0)p=false;
 if (p) broj++;}
 cout<<broj;
 return 0;
}
С помощта на програмата ще преброим простите числа в дадени равни по големина интервали и ще 

направим извод за тяхното разпределение. Можем да разделим групата от ученици, която обикновено е 
от средно 12 ученика на шест двойки, на които поставяме за изпълнение следната задача: Да се състави 
следната таблица (Таблица 2), като данните от последната колона са резултата от изпълнението на про-
грамата. Учениците работят по двойки като единият изпълнява програмата, а другият записва в Excel ре-
зултите. След това съставят диаграма (Фигура 3), за да могат да направят извод за разпределението на 
простите числа. 

Таблица 2. Представяне на π(x) и x/ln(x) в Excel

Интервал Резултати от програмата

2 10000 1229

10001 20000 1033

20001 30000 983

30001 40000 958

40001 50000 930

50001 60000 924
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ИКТ в учебния процес

60001 70000 878

70001 80000 902

80001 90000 876

90001 100000 879

Фигура 3. Брой на простите числа в равни интервали от 10000 числа
Следващият извод, който може да се направи, разглеждайки Фигура 2 е, че простите числа се „раз-

реждат“ – т.е. в равни интервали от числа имаме все по-малко прости числа (това заключение естествено 
изниква още при разглеждане на решетото на Ератостен). И естественият въпрос, който изниква при уче-
ниците е дали простите числа не свършват. На този въпрос можем да покажем доказателството на Евклид 
в книгата му „Елементи“, за безкрайността на простите числа. Някои от учениците могат и да стигнат в по-
нататъшните си разсъждения и до въпроса: „А дали съществува минимален интервал, в който сме сигур-
ни, че съществува поне едно просто число?“. Един от възможните отговори е хипотезата на Льожандър: 
„Винаги има едно просто число между два точни квадрата“.

Понятието „просто число“ е вълнувало хората от древна Гърция до наши дни. В днешния „дигитален“ 
свят, то намира голямо приложение в криптирането на информация, както и в много области на науката. 
Поради тази причина е интересно и привлекателно за учениците, а предложеният подход на междупред-
метна интеграция между математика, информатика и ИТ води до задълбочаване на знанията на учени-
ците и повишаване на мотивацията им за обучение.
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