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Abstract: In the ar  cle we look for the quali  es and characteris  cs which form an exemplary headmaster of 
a Bulgarian school. The survey was held among school headmasters. The main conclusion is that the develop-
ment of the school depends mainly on the manager. A good headmaster takes not only the func  on of a teach-
er but also s  mulates the innova  ons and works as a mediator between the key fi gures in the educa  on.

Keywords: manager, headmaster, mo  va  on, characteris  cs of a headmaster

След делегирането на директорите на училищата в България да управляват финансите, функциите им 
се промениха коренно. От водещи преподаватели в училищата си те станаха мениджъри. Дейностите, с 
които се ангажират са много всеобхватни. От строително-ремонтни работи, междуличностни взаимоот-
ношения в колектива, решаване на спорове между учители и родители, контрол на качеството на учебния 
процес, до внедряване на нови технологии в администрацията и образователния процес. И не на послед-
но място финансово и стратегическо планиране. Докато в една фирма тези дейности се изпълняват от ня-
колко души, то в училищата това става единствено и само от директора. Цялата отговорност е изцяло не-
гова за всяко действие. Именно това насочи вниманието към изследване на качествата, които са необхо-
дими на една такава личност. С кратка анкета бе взето мнението на 23 директори за най-важните прио-
ритети на личностните качества и компетентности, необходими на новите мениджъри в средното обра-
зование в България.

Различното от повечето други страни по света, е че в България за заемане на този пост не е необходи-
мо специално обучение или образование. Негатив, който вече показва своите недостатъци. Не може да 
не се отбележи, че за разлика от скандинавските страни и някои европейски страни, в България дирек-
торът трябва да е учител. Във Франция, Германия, Финландия и др. страни, инвестициите в управленски 
умения са значителни и предпочитани за заемане на тези длъжности са добре обучени икономисти и до-
ри юристи, и по изключение преподаватели. В полезрението на тези обучения са и млади преподаватели 
с възможности и високо мотивирани. Те заемат по скоро зам.-директорски позиции, които в голяма сте-
пен са равни по отговорност с тези на директорите. 

Първото поколение от директорите след стартиране на делегираните бюджети в България, се уче-
ха в движение, и на принципа проба-грешка. Запознаха се със финансовите документи, с управление на 
човешките ресурси, с планиране и оптимизиране. Това поколение изнесе най-тежката задача, да проме-
ни вътрешния облик и структура на персонала, особено непедагогическия. Ръководителят на училище се 
разглеждаше, като „инертен инструмент, изпълняващ точно определени задачи, а неговата индивидуал-
ност и мотивация не са важни“ [1]. Спокойно може да се каже, че днес над половината от директорите са 
добре самообучени и са професионалисти в управлението. 

Ето някои характеристики, произтекли от анкетата „Кои са най-важните умения, необходими за зае-
мане на длъжност Директор на училище“

1. Директорите са хора, напълно наясно с организацията в училище.
2. Те са личности, умеещи на вземат правилни и бързи решения.
3. Умеят да планират в краткосрочен и дългосрочен план.

ДИРЕКТОРЪТ  МОТИВАЦИОНИЯТ ДВИГАТЕЛ В УЧИЛИЩЕ

THE PRINCIPAL  THE MAIN MOTIVATION POWER AT SCHOOL

Ивайло Пеев Старибратов
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ivaylo Staribratov
Provdiv University „Paisii Hilendarski”
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Педагогика

4. Изпълняват бързо и качествено, дори неадекватни задачи, произтичащи от РУО и МОН.
5. Умело водят екипите си към постигане на поставени цели.
6. Умеят да дават добре формулирани задачи на зам.-директори, гл. учители и другите администра-

тивни длъжности.
7. Разпознаваеми са в социалния си кръг като мъдри хора, на които може да се има доверие.
Успешните директори не просто работят и изпълняват дейностите по заеманата длъжност, те живеят 

с работата си и за работата си. Отдадени на училището и екипа, за тях няма работно време. 
Директорът планира дългосрочно целите, финансите и материалната база, но остава незабелязан 

факторът „култура на образование“, а основата, на която се градят визията и целите на едно училище се 
корени именно в това [2].

Ето какъв е режимът, според анкетата, на един директор: денят започва с алармата и докато си пие 
кафето в къщи проверява личния и служебен е-маил. През целият ден комуникацията е интензивна – на 
живо, по телефон, мейл, чат и др. социални мрежи. Вечер, след като семейството си е легнало, довърш-
ва някоя от работите и планира следващия ден, седмица, а дори и месец. Най-често неделя следобед е 
времето за оправяне на някой проект и планиране на седмичната заетост. А междувременно и подгот-
вя уроци, тестове и/или проверява такива. Именно това при някои от тях създава проблем в семейства-
та им. Няма директор, който да е на мнение, че директорът е администратор, който престоява в учили-
ще от 08:00 до 17:00.

Успехът на страхотните мениджъри в училище, рядко е резултат от свръхамбиция за кариерно израст-
ване, защото то такова няма. Обикновено постиженията им идват естествено от умението им да вземат 
правилното решение в правилния момент, да общуват балансирано с колеги, ученици и родители. Свръ-
хамбициозните могат да се издигнат до ниво експерти в РУО или Община, но според колегите, това са 
преди всичко хора, които не са се справяли с управлението. Мнението е, че това не е издигане, а точно 
обратното падане в йерархията.

Повечето се определят, като екстроверти. Поддържат активна мрежа от контакти, не само с колеги и 
родители, а и с много широк кръг от личности и организации. Участват активно в организиране на съби-
тия в населеното място, в което е училището. Поддържат широк кръг от формални и неформални връз-
ки, и не само с хора от образователната сфера. Черпят енергия именно от тези си контакти. Директорите 
на средни училища може да се каже, че са екстроверти по неволя. Голяма част от тях нямат избор за то-
ва. Дори по характер да са интроверти, социалната проактивност ги формира да поддържат поведение 
на екстроверти. Средата, в която израстват като мениджъри, обуславя техните лични качества в много по-
голяма степен. Тези които се нуждаят от свръхусилие да постигнат това обикновено се класифицират от 
преподавателите като слаби мениджъри. 

Има не голяма, но интересна група от директори. Те са успели да се издигнат благодарение на комби-
нацията от ум, образование, вглъбеност, последователност и находчивост. Без много шум, ден след ден, 
година след година, те постигат своите цели и се превръщат в пример за подражание. Те изграждат со-
лидни екипи, в които доверието е основния капитал. Тези директори са наистина мениджъри. Те излъч-
ват спокойствие и увереност. Преподавателите ги следват с удоволствие. С тях се работи много пълно-
ценно с голяма удовлетвореност. Умеят да държат екипите на постоянни изпитания, но в рамките на въз-
можностите им. 

Нещо, отличаващо директорите в България спрямо тези в чужбина е, че те дружат с повечето от коле-
гите си. Канени са на семейни събития на подчинените си. Може да ги видите да разговарят с помощния 
персонал, да съдействат за уреждане на проблеми на персонала. В същото време управляват иноватив-
ни идеи и по правило са „една крачка напред“1 

Мнението на близките и роднините: те не разбират какво точно прави толкова един директор на учи-
лище. Това е причината синдикатите, да са против това те да получават възнаграждения, правопропор-
ционално отговарящи на отговорностите им. Повечето истински мениджъри полагат някакви усилия най-
често в началото на кариерата си да обяснят ангажиментите, но не винаги тези усилия са успешни. 

  Хранене: 99% имат двуразово хранене – сутрин и вечер. Като повечето от колегите заявяват, че ве-
черните хранения са над половината от тях и делови.

  Почивка: Зимна ваканция и няколко дълги уикенда през лятото. Предпочитанията са за бутикови 
места на балкан в спа дестинации, и по рядко на море. Всички отчитат че най-натоварените пери-
оди са началото и края на учебната година.

  Хоби: Повечето казват, че имат хоби. То най-често е такова, което не отнема много време. Четене 
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на книги, пътуване са предпочитаните, но има и колекционери на дребни предмети, магнити или 
домашни любимци. 

  Спортуване: най-често време не остава, но някои успяват да си организират периодично в учили-
ще с колеги. 

Поради законови несъвършенства се отчита, че сериозен проблем е невъзможността да има млади 
директори.

Извод: „От всяка дърво свирка не става.“ Не всеки директор е успешен мениджър. И естествения въ-
прос „Трябва ли?“. Да, когато се разгледат проблемите с приема в първи клас и след това в осми. Основ-
ния проблем се корени именно в това, че в едни училища директорите са истински мениджъри, а в дру-
ги са просто директори. Създадената атмосфера в едните училища е творческа, спокойна, градивна, ино-
вативна и с висока степен на уважение към ученици и родители, а в други е нервна и с липса на всякаква 
организация. В едни училища е създаден ясен и естествен модел, а в други всичко се случва на парче. В 
едните се работи в екип, а в други всеки за себе си и срещу другия и себе си. Именно това превърна ед-
ни от училищата в предпочитани, а други дори бяха закрити. Това е и основния проблем – ефективния и 
качествен мениджмънт.

Директорът е двигателя в едно училище и дали то ще е успешно или не зависи преди всичко от него-
вите умения и създадената градивна атмосфера в колектива.

Мениджърите са истинските обучаващи на преподавателите. Външните организации само могат да 
следват тези тенденции и в повечето случай, ако предложат нещо несъответстващо на културата в орга-
низацията се възприемат като натрапници взели едни пари и не свършили никаква работа. Добрите ди-
ректори изграждат корпоративна култура, която да насърчава към иновативни подходи при преподаване 
и комуникация между учител – ученик. Те създават отношение, в което директорът влиза в роля на учи-
тел, а учителите в ролята на ученици и се настройва според конкретната личност, предмет и аудиторията 
от ученици. Този тип директори дава възможност за по-добра комуникация между колегите и стимули-
рат създаването не толкова на личностни връзки, а на междупредметни такива. Ценят таланта и инова-
тивността, и креативността. Мразят рамките и рутинността.

Добрите директори имат общи черти, но и се различават от останалите. Обичат да се съревновават, 
сравняват се с другите и непрекъснато търсят тази малка иновация, която ще ги изведе на крачка пред 
другите. Те не се страхуват, да са против управляващи системата, защото преценяват некомпетентността 
и безумните решения и изисквания. 
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* Авторът изказва благодарност към научен проект „Aктуални проблеми на оценяването в обра-
зователните институции“ за частичното финансиране на настоящата работа.

Abstract: The provisions in the new Pre-school and School Education Act of 01.08.2016 are aimed at providing 
an optimal environment for the development of children and young people. A new emphasis in the legislation 
is the participation of parents and students in evaluating the management of the educational institution and 
the educational process as spelled out in Regulation № 16 of 8.12. 2016 on Quality Management in Institutions

The reformist intentions of the legislator are grounded in the indispensable need to create transparency in 
the management of education by creating a legally guaranteed opportunity for the subjects of the educational 
process – pupils and parents to take part in the management of the educational institution. In Ordinance 16 
this activity is defined as „self-assessment”. A pilot study carried out by students at the Prof. Dr. Assen Zlatarov 
University outlined two problem areas in this direction: Distrust of teachers within the competence of parents 
and distrust of parents who believe that their assessment will not be considered. In the context of a crisis in 
education, a large-scale study of good practices in this direction is desirable to prevent the „self-assessment“ 
process from being formalized.

Keywords: quality management, self-assessment

Демократизирането на българското образование е свързано с активността на родителите и с тяхно-
то участие в подкрепа на образователната среда. Родителите от години са членове на настоятелствата на 
училища и детски градини, които имат статут на неправителствени организации. Новият Закон за пре-
дучилищното и училищното образование от 2016 г. създава още възможности в тази насока. Родители-
те участват като членове на Обществения съвет – орган за управление на образователната институция и 
имат право да оценяват качеството в образователните институции 2. В Наредба 16 на МОН (държавни-
ят образователен стандарт за управление на качеството), в която се предвижда родителите да участват в 
оценяването, е обявено и участието на учениците (чл. 14) с един и същ инструмент/метод за измерване – 
анкета, която ще бъде създадена от педагозите (чл. 17).

Проблемът „оценяване”: По своята същност оценяването в образованието е дейност, която тради-
ционно и по правило принадлежи на педагозите и контролиращите ги органи. Реформаторските наме-
рения на законодателя имат своето основание в несъмнената необходимост да бъде осигурена прозрач-
ност на образователната услуга чрез законово гарантирана възможност на субектите на образователния 
процес – ученици и родители да участват в управлението на образователната институция чрез оценява-
нето на нейното качество. 

Нормативното включване на родители и ученици в оценяването на качеството на образованието не 
е точно процес на тяхното овластяване, но създава отношение на зависимост на образователната инсти-
туция като цяло и на педагозите в частност от мнението на родителите и учениците. Въвеждането на та-
зи нова практика за българското образование несъмнено има за цел да повиши ефективността на проце-
сите образование, възпитание и социализация в институциите. Въпросът за готовността на двете страни – 

ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ
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оценявани и оценяващи да приемат тази иновация е от значение, когато става въпрос за качествено про-
менена социална ситуация, в която традиционните социални „роли“ са разменени. Едно изследване в та-
зи насока би трябвало да даде отговор по следните аспекти на проблема:

  Нагласи на родители, учители и ученици към промяната „родители и ученици оценяват“.
  Готовност на учителите да конструират инструменти за оценяване – анкети, да провеждат анкетно 
проучване и достоверно да интерпретират резултатите.

Сътрудничеството между образователните институции и субектите учители и ученици е пред-
видено от МОН като значим фактор за обективизиране на резултатите от самооценяването на инсти-
туциите. В реализирания през 2013-14 г. проект на МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси“ № 
BG051P0001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти – „Обучение на педагогически 
специалисти за придобиване знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“ бе разра-
ботен специален Модул 6 „Включване на всички заинтересовани страни (учители, ученици, родители) в 
процеса на оценяване“ [1]. По този проект бяха обучени 9700 учители 3. Като обучител по проекта авторът 
на статията имаше директни наблюдения върху съгласието на учителите относно несъмнената необходи-
мост от тази иновация от една страна, а от друга – върху техните опасения относно готовността на учите-
лите, родителите и учениците да осъществят на практика компетентно взаимодействие в процеса на съ-
ставяне и прилагане на изследователска методика.

Проучването на нагласите като възможност при обучението във ВУ. След влизането на ЗПУО и приле-
жащата му Наредба в сила от 8.12. 2016 г. за преподавателите и студентите от педагогическите специал-
ности е интересно и ползотворно да коментират промените в ролевото статукво, изказвайки хипотези и 
търсейки тяхното потвърждаване или отхвърляне чрез данни от емпирично изследване. През месец ап-
рил 2017 г. студенти-третокурсници от специалност „Социална педагогика“ проучиха мнението на 36 ро-
дители и 35 учители от градовете Бургас, Несебър, Китен, Царево, Средец, Котел и Стралджа в аспект „ро-
дителско оценяване“. Данните от изследването бяха обобщени и представени в два доклада на студент-
ска научна сесия на Университет „Проф. Д-р Ас. Златаров“ 4, 5. Преди проучването студентите свободно 
формулираха своите очаквания/работни хипотези в интересуващите ни направления, по които бе струк-
туриран изследователският метод анкета, а именно:

  Учителите биха приели резервирано идеята за оценяване от родители
  Родителите активно биха се включили в оценяването
  Желана приоритетна област на оценяване от родителите ще бъде процесът на обучение.
Резултатите от изследването потвърдиха само първата хипотеза. Втора и трета хипотези бяха отхвър-

лени в процеса на проучване. За студентите това бе ценен и полезен опит как субективната житейска на-
гласа на педагога може да влияе върху очакванията в професионалната област, съответно за необходи-
мостта от обективизиране на очакванията преди вземане на решение. 

Коментар към първа хипотеза: Значим въпрос за двете групи анкетирани бе дали всеки родител тряб-
ва да има право на участие в оценяването или родителите-участници трябва да бъдат подбирани. Повече 
от половината учители са категорични, че не всеки родител трябва да бъде допускан да оценява. Пред-
ложенията на учителите бяха в оценяването да участват родители: „ най-малко със средно образование”, 
„грамотни”, „чиито деца не създават проблеми“ и дори „родители само от български етнос”. Нито един 
учител не се беше изказал в полза на случайния подбор, например на ротационен принцип, макар че това 
е една добра възможност различни родители да участват в оценяването през всяка втора година. На въ-
проса дали би имало полза от оценяването на родителите само 31% от учителите дават положителен от-
говор. Повече от две трети от анкетираните учители смятат, че родителите „нямат представа от труда на 
учителя”, „не са компетентни“ и отново „от ромски етнос са”. 

Коментар към втора хипотеза: Самите родители не са особено ентусиазирани от предстоящото учас-
тие в оценяването. Макар че 66% от тях смятат, че принципно всеки би трябвало да може да участва, те 
поставят по-висок праг на изисквания отколкото учителите: „родителите да са с висше образование”, „да 
познават закона”, „да разбират учебния процес и програмите“ и дори „да бъдат подбира ни от учители-
те“ и „да са православни от български етнос”. На въпроса дали тяхното оценяване би било от полза за ка-
чеството почти половината родители (47%) отговарят отрицателно. Обосновката е: „не вярвам в институ-
циите”, „само се говори, нищо не се прави”, „в България няма гласност“ и дори „учителите са непукисти, 
не се интересуват от нашето мнение”. 

Коментар към трета хипотеза: Допускането на студентите, че родителите ще искат да оценяват при-
оритетно обучението, т. е. тясноспециализирания труд на учителя, беше потвърдено от учителите – 76%. 
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Самите родители обаче опровергаха хипотезата: само 28% от тях направиха първи избор „процеса на обу-
чение”. Родителите предпочитат да оценяват първо сигурността на образователната среда и материална-
та база, след това отношението на учителя към децата, умението му да решава проблеми и едва на тре-
то място – конкретните му преподавателски умения. 

Извън хипотезите към учителите бе зададен въпрос: „Кой да състави и проведе анкетата – самите учи-
тели или външен изпълнител/МОН, фирма”. Половината от учителите предпочитат анкетата да бъде със-
тавена и проведена от външен изпълнител, макар че в Наредба 16, чл. 17 ал. 1 това е задача на работна-
та група, съставена от педагози в институцията. Като се има предвид, че след приключването на учебната 
2016/17 г. МОН медийно изрази готовност да внесе корекции в действащите Наредби/ДОС-ове, считаме, 
че мнението на учителите, изразено в този период, е в подкрепа на граждански обективизираната идея 
на МОН за необходима корекция в Стандарта по оценяване на качеството в тази му част. 

Изводи и предложения за практиката: Пилотното студентско изследване със скромна извадка дава 
възможност мисленето на специалистите от висшите училища, МОН и учителите да бъде насочено към 
осъзнаване на необходимостта от сътрудничество между МОН, научната общност и образователните ин-
ституции, респ. проучвателска и приложна дейност в няколко насоки:

  помощ за учителите при създаване на надежден инструментариум, неговото прилагане и интер-
претация на данните, вкл. в зависимост от характеристиките на регионите

  помощ за родителите – подобряване на тяхното самочувствие като участници в образователния 
процес и коригиране на неглижиращите им нагласи по отношение на етническа и религиозна при-
надлежност

  споделяне и обсъждане на натрупан опит – добри и недобри практики, които са естествени при 
бързото въвеждане на иновацията

  включване на студенти-четвъртокурсници под ръководство на преподаватели от ВУ в проучвател-
ската дейност в образователната институция., например. по проект на МОН „Студентски практики“ 
или друга проектна дейност на ВУ. 
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Abstract: In 2015 Kotel launched a social-educa  onal model for the prepara  on of an eff ec  ve inclusion of 
2-5 year old children in ins  tu  onal educa  onal forms. The subject of research in this ar  cle is the importance 
of professional suppor  ve supervision of specialists involved in providing educa  on and care as an element of 
the model and the objec  ve and impact on the achievements of the children.
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В настоящия доклад се обсъжда значението на професионалната подкрепяща супервизия на ангажи-
раните с предоставяне на образование и грижа на деца от ранна предучилищна възраст специалисти и 
обективното ѝ отражение върху техните постижения. Представеното съдържание се основава на създа-
ването и реализирането на социално-образователен модел в гр. Котел и с. Градец, насочен към подготов-
ка и ефективно включване на 2-5 годишни деца в институционални форми за предучилищно образова-
ние. Една от ключовите, подкрепящи ефективното функциониране на модела дейности, е осигуряването 
на системна супервизия на професионалния екип, работещ с децата и техните родители.

Съществуват различни аспекти на разбирането за супервизия. Често тя се тълкува като процес на вза-
имодействие между супервизор и супервизиран (субект или екип) и резултатът от него, насочени към 
професионално развитие на супервизирания и към повишаване на качеството на извършваната от него 
дейност [2]. Супервизията се разбира и като наблюдаване, оценяване и предоставяне на подкрепа при 
изпълняване професионална дейност. Като форма на подкрепа тя все повече се инициира и предоставя 
в различни социални и професионални области [3]. В областта на педагогическата теория и практика мо-
гат да се диференцират две основни плоскости на разбиране на супервизият а: като проверка и оценка – 
в конкретика, в субект-субектната диада (контролиращо и подкрепящо лице; контролирано и подкрепя-
но лице/екип); като методическа подкрепа – отразява техниката и технологиите на поднасяне на обра-
зователно съдържание. И при двете тълкувания се отбелязва дефицит на личностно-ориентиран подход 
при осъществяване на супервизията. Според множество изследвания, независимо от идентичните при-
добити професионални компетентности, редица странични фактори влияят върху начина на изпълнение 
на професионалните дейности.

В апробирания социално-образователен модел, един от иновативните елементи е супервизията. Тя 
включва частично и двете споменати плоскости на разбирането за нея, но със съществена ориентация 
към подкрепа на личността, като тук може да се търси прилика с работата по случай в социалната сфе-
ра, нещо сравнително ново за сферата на образованието (ЗПУО) [1]. Това предполага поставянето на ли-
чността на супервизирания в центъра на процеса на взаимодействие, при отчитане на био-психо-социал-
ните фактори, оказващи влияние в конкретната ситуативна реалност[4].

Прилагането на подкрепяща супервизия за професионалния екип, участващ в апробирания модел 
през първата година от неговото функциониране, е с интензитет поне веднъж месечно. Тя се осъществя-
ва основно от университетски преподавател, специалист по ранно детско развитие. Основни акценти в 
процеса на супервизиране са: отчитане на силните страни на супервизирания; определяне на конкретни 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДКРЕПЯЩА СУПЕРВИЗИЯ, КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ 
СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА 2-5 ГОДИШНИ ДЕЦА
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цели и извеждане на възможни подкрепящи фактори за изпълнението им в срок; фокусиране върху зна-
чението на ефективното взаимодействие на всички нива и въвеждане на конкретни стратегии и дейнос-
ти за изграждане на устойчиви позитивни взаимоотношения със свързаните групи лица; структуриране 
на подкрепяща приобщаваща среда за деца, родители и персонал на услугата, при отчитане на етичните 
принципи; подпомагане операционализацията на иновативни идеи и пр.

При апробирането на социално-образователния модел за включване на 2-5 годишни деца в инсти-
туционални форми на предучилищно образование се прояви влиянието на различни фактори върху не-
говата ефективност и качество. Оказва се, че особено място в този план има системното провеждане на 
професионална подкрепяща супервизия на екипите от специалисти. Нейното етапно отпадане на опреде-
лен етап от апробирането на модела например, е една от основните причини за възникналите трудности 
при изграждането на позитивна и устойчива система на педагогическо взаимодействие, както и на лично 
себе усещане на хората от екипа за ефективност при предоставянето на образование и грижа на децата.

Резултатите от оценяването на постиженията на децата, които са част от апробирания модел, са мно-
го показателни за ефективността и качеството на при реализиране на образователните цели. За сравне-
ние, резултатите на децата през учебната 2015 / 2016 учебна година, когато услугата е управлявана от об-
щина Котел, с подкрепата на УНИЦЕФ България и при предоставяне на регулярна супервизия са следните:

Диаграма 1: Сравнение по сумарен бал от постиженията на децата 
според педагогическата диагностика по всички образователни направления 2015/2016 

при предоставяне на супервизия

През следващата учебна година, при трансформирането на модела в държавно делегирана дейност, 
осъществявана на общинско равнище и при отсъствието на системна супервизия, въпреки запазването на 
формата на работа, разликата в постиженията на децата е значително по-малка.

Когато се сравнят постиженията според пунктовете на промяна между входящата и изходяща диагно-
стика, безспорно с най-голяма промяна се регистрира при децата от центъра в гр. Котел, обучавани през 
2015/2016 – цели 11 пункта. След прекратяване на супервизията, децата от Котел, повишават резултати-
те си в по-малка степен – с 8 пункта, тези от Градец – само с 4 пункта, докато техните връстници от София, 
повишават постиженията си със 7 пункта. 

В заключение, за да се гарантира ефективността на социално-образователният модел, е необходимо 
да се прилагат всички съставящи го елементи. Професионалната подкрепяща супервизия, е функционал-
но средство за мотивиране и повишаване на ефективността на екипа, което пряко влияе и върху пости-
женията на децата.
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Abstract: The preschool market off erings in Poland are presented and assessed. The structure of formal ed-
uca  onal services addressed to children 3-6 years old is described. Comparison of diff erent forms of preschool 
educa  on is given. Demand and supply factors for preschool market are analyzed. Analysis of preschool market, 
ins  tu  ons and off erings is conducted based on market reports, data from Central Sta  s  cal Offi  ce of Poland, 
web-sites and off erings of public and private preschool ins  tu  ons. Recommenda  on for parents and preschool 
market ins  tu  ons are presented.

Keywords: preschool educa  on, market educa  on off erings

Introduc  on
Every human being in his life goes through few crucial stages of the development. Each one of them has an 

impact on his future such as independence, sa  sfac  on and career. From the very beginning of humans life his 
future is being created. First years of life and experience gained during that  me are very important for a child 
and usually they pass this period in the family, which is the most important social structure in natural way an-
swering to social needs of its members. This however is not suffi  cient for surviving and development without 
services, goods and work exchange. The family fulfi ls an economic func  on, but social func  on is being fulfi lled 
by raising children with affi  rma  on of proper social posi  on. This basic and common need creates the need for 
educa  onal services from the very early years of children life. In order to assure good educa  on to their children 
many parents look for possibili  es of developing poten  al of youth by sending their children to nursery school 
as well as to addi  onal occupancy, such as: ballet, speech therapist, eurhythmics, foreign languages, sports, 
computer programming and many others. Supply of these services from the point of view of social character 
component of educa  onal market is determined by na  onal regula  ons[1]. The law allows the crea  on of edu-
ca  onal ins  tu  ons both public and non public led by private investors.

Pre-school educa  on is the fi rst stage of formal educa  on in Poland. It is directed to children between 3 and 
6 years old and apart from the family it is the fi rst place of developing social competencies such as communi-
ca  on and social problem solving. In this stage the investment in child`s educa  on is important from individu-
al and na  onal point of view, that is why it should be commonly available and aff ordable. Insuffi  cient number 
of public nursery schools and the big request forced intense and dynamic growth of private pre-school educa-
 on market with nursery schools at the head. Educa  onal market is divided into the following market subjects: 

  public nursery school,
  non public nursery school,
  pre-school groups,
  pre-school points,
  pre-school department.

The main goal of each product at this market is to deliver high level of educa  on on each step of educa  on-
al path and respond to people needs. Private ins  tu  ons are constantly enlarging their off er of diff erent work-
shops designed to develop children poten  al. Few publica  ons on pre-school educa  on can be found, while dy-
namic growth of this market can be no  ced. The aim of this paper is to analyse the off er of formal educa  on 
that can be considered by parents while choosing educa  onal path for their children. Both public and nonpublic 
nursery schools are described as well as the off er of addi  onal workshops for children in the age of 3-6 years old.

Pre-school educa  on in Poland
Educa  on should be interpreted as a process of development, moulding of youth character and gaining the 

knowledge both in a school and in any other way. The term educa  on includes all ac  vi  es which lead to ac-
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quire informa  on that turn into developing competencies, views and abili  es[2]. There are three main forms of 
educa  on:

  formal – school, studies, courses, trainings, which end with a cer  fi cate, educa  on based on core curric-
ulum designed by na  onal ins  tu  ons, such as MEN in Poland,

  informal, unoffi  cial – life long self learning, knowledge not confi rmed with a cer  fi cate, knowledge and 
abili  es depend on individual ini  a  ve,

   accidental- enables to obtain knowledge based on every day experience and situa  ons.
The beginning of the formal educa  onal path in Poland is pre-school educa  on. It covers ac  vi  es designed 

to support the development and educa  on of children at the age of 3 up to the beginning of primary educa  on. 
The main aims of pre-school educa  on are defi ned by the na  onal core curriculum for pre-school educa  on in 
the Regula  on of the Ministry of Na  onal Educa  on from 27 August 2012 (further amended in 2014 and 2016) 
on the core curricula for pre-school and general educa  on in individual types of schools[3]. On the base of this 
document teachers and educators elaborate their own programs or use ready to use programs on the basis of 
which they organize every day work with children. Pre-school educa  on aims to: 

  support children in the development of their talents and the development of intellectual skills which are 
necessary in everyday life and further educa  on; 

  build a system of values which, among other things, enables children to see the diff erence between what 
is right and wrong; 

  develop emo  onal resilience necessary to deal in a ra  onal way with new and diffi  cult situa  ons, includ-
ing coping adequately with stress and failure; 

  develop social skills; 
  create condi  ons for children of diff erent levels of physical and intellectual abili  es to play and learn to-

gether in a harmonious way; 
  take care of children’s health and physical development; 
  build children’s knowledge about the world and develop skills for presen  ng their own refl ec  ons in a 

way which is understandable to others; 
  introduce children into the world of aesthe  c values and develop their self-expression skills through mu-

sic, drama and visual arts; 
  develop children’s sense of patrio  sm and of belonging to a community: their family, peer group and na-

 onal community; 
  ensure be  er educa  onal opportuni  es for children by suppor  ng the development of their curiosity, ac-

 vity and independence and the knowledge and skills which are relevant in school educa  on. 
In 2014 the core curriculum was supplemented with: ac  vi  es preparing children to learn a modern for-

eign language and ac  vi  es developing their linguis  c awareness and cultural sensi  vity, s  mula  ng mo  va-
 on to learn foreign languages at further stages of educa  on and in nursery schools for children from na  on-

al and ethnic minority groups or those speaking regional languages[4]. These ac  vi  es aim at maintaining and 
developing a sense of na  onal, ethnic and linguis  c iden  ty. This involves suppor  ng children in the process of 
learning their na  onal or ethnic minority or regional language through the development of their na  onal, eth-
nic and linguis  c awareness and mo  va  on necessary at further stages of educa  on. In 2016, the core curricu-
lum was extended to include: ac  vi  es developing children’s reading skills and preparing them to acquire writ-
ing skills. Pedagogical supervision over kindergardens and other forms of pre-school educa  on is performed by 
the curator of educa  on, whereas condi  ons for performing educa  onal ac  vi  es are supervised by the organ 
leading the place. 

Basic units realizing pre-school educa  on in the past were only public kindergardens led in headquarters 
or in primary schools. The regula  ons did not allow on any other alterna  ve form of pre-school educa  on. De-
creasing for economic reasons the number of nursery school places, especially in villages, forced local commu-
nity ini  a  ves, with the supervision of founda  ons and associa  ons organizing some forms similar to kindrgar-
dens, e.g. children clubs and pre-school centres. Polish parliament in September 2007 opened a possibility of or-
ganizing other forms of pre-school educa  on for children under 7 years old. According to the inten  on of a legis-
lator these other forms were to be organized by county in specifi c demographic and geographic condi  ons as a 
complement of network of nursery schools. Next the new regula  ons has been introduced in order to allow free 
access to pre-school educa  on for all children. Nowadays in Poland there are two kinds of nursery schools: pub-
lic and private and all children should have free access to pre-school educa  on star  ng from the year in which 
a child is ending third year of life. Table 1 presents the percent of children in the age group 3-6 a  ending pre-
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school educa  onal ac  vi  es in Poland in recent years. 
Table 1. Children a  ending preschool educa  on ac  vi  es in school years 

2014/2015 and 2015/2016

Age 
2014 / 2015 2015 / 2016

All Ci  es Villages All Ci  es Villages
3 years 63,90% 80,00% 41,40% 70,50% 87,80% 46,60%
4 years 79,10% 93,80% 58,70% 83,90% 97,80% 64,70%
5 years 94,00% 100,00% 80,50% 97,40% 100,00% 82,60%

3-4 years 71,60% 87,10% 50,20% 77,30% 92,90% 55,70%
3-5 years 79,40% 92,90% 60,80% 84,20% 98,10% 65,10%

source: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016, Central Sta  s  cal Offi  ce in Poland, Department of Social Re-
search and Living Condi  ons, Sta  s  cal Offi  ce in Gdańsk, Warsaw 2016

In fi gure 1 we present the number of preschool points by city and village in years 2011-2016. 

Figure 1. The number of preschool points by city and village in years 2011-2016
source: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016, Central Sta  s  cal Offi  ce in Poland, Department of Social Research and Liv-

ing Condi  ons, Sta  s  cal Offi  ce in Gdańsk, Warsaw 2016
In the school year 2015/2016 there were 21.1 thousands of formally registered diff erent forms of nursery 

schools[5]: 11.3 thousands nursery schools, 7.8 thousands pre-school departments in primary schools, 0.1 thou-
sands pre-school groups and 1.9 thousands pre-school points. In the school year 2015/2016 the number of all 
types of nursery schools dropped by 2.5%, despite of growth of nursery schools, which was higher by 392, in-
cluding 124 nursery schools in villages.

Public and private nursery schools as the basic form of pre-school educa  on
In September 2016 there were 7910 public nursery schools and 5568 private nursery schools. These two 

types of pre-school educa  on signifi cantly diff er from each other. Fundamental diff erences are no  ceable on 
costs of a day care, as well as on organiza  onal aspects and quality of didac  c off er of services. Public nursery 
schools are diversifi ed depending on their geographic site, that is related strictly with number of children in-
terested in a  ending to such places. In ci  es children are divided into groups on the age base, while in villag-
es there are not enough children to create separate groups for each age. Number of children in each place ef-
fects na  onal dota  ons. This consequently eff ects the quality of an equipment, the largeness of classrooms, the 
length of opening hours which fl uctuates between 4 and 10 hours and meals which can be cooked on place or 
served by catering. Moreover not every place owns its kindergarden. Public nursery schools despite their diver-
sity act according to regula  ons defi ned by the legislator very precisely, i.e.: the recruitment is based on univer-
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sal accessibility, provide free educa  on and teaching at least 5 hours daily, implement program of upbringing 
based on core curricula and employ fully qualifi ed staff . The most commonly used criterion for division of chil-
dren into groups is their age. Most nursery schools are divided into 4 divisions of children (divisions of 3 years 
old, 4 years old, 5 years old and 6 years old). Acceptable and used in some nursery schools is also another divi-
sion into groups, e.g. taking into considera  on children`s needs, their interests and talents and in special nursery 
schools with respect to the degree and type of children disability. It is also possible to combine children of diff er-
ent ages for pedagogical reasons – diff erences in children age in the group is s  mula  ng their individual devel-
opment. The number of children in public nursery school unit can not exceed 25 and usually reaches that num-
ber, while in private units it is usually no more than 18 and in the case of the youngest groups the limit is usu-
ally 10 children. There are two teachers working in shi   system responsible for one group in public unit, while 
in private unit for 1 children group there are 3 to 4 teachers responsible working simultaneously. Most nursery 
schools in their standard off er speech therapy, rhythmic classes and English lessons. All nursery school have ful-
ly qualifi ed staff  and organize their work based on the na  onal core curriculum for pre-school educa  on in the 
Regula  on of the Minister of Na  onal Educa  on. In non-public nursery schools methods of organizing, recruit-
ment and funding is free of any restric  ons. The observa  on shows that non-public ins  tu  ons have a much 
wider off er of addi  onal developmental ac  vi  es for preschoolers: English language lessons for more hours, art 
and movement classes depending on the nursery school are off ered in various forms ( dance, karate, gymnas-
 c). Children`s bringing and take-home take into account the needs of their parents. The comparison of public 

and private nursery schools is given in the table 2. 

Table 2: Comparison of public and private nursery schools 
Subject of the nursery school 

off er Public nursery school Private nursery school

Cost Max 300 PLN / month 500 – 1200 PLN/ month

Working days
Works with the exclusion 

of public holidays and school 
holidays

Works with the exclusion 
of public holidays

Number of children 
per teacher Up to 25 According to the statutes, 

usually 5

Possibility of choice
There is a possibility of not 
ge   ng the nursery school 

chosen

Parent as the only decision 
maker in choosing nursery 

school

Addi  onal ac  vi  es 
in standard off er

Ac  vi  es co-fi nanced by the 
state or offi  ces of the city or 

county: 
rhythmic, 

English language, 
speech therapist

Ac  vi  es depending on 
individual nursery school off er, 

usually the standard covers: 
English language, rhythmic, 

speech therapist, art classes, 
movement classes

Addi  onal ac  vi  es 
on the top of standard off er

No addi  onal ac  vi  es, even 
with extra charge

Wide range of extra ac  vi  es 
extra charged

Source: individual study

Off -preschool ac  vi  es as a form of development aid for pre-schoolers
Ins  tu  on of public nursery school should have a universal character, covering all child care, including chil-

dren from socio-economically weak environments[6]. Individual use of the off er of private nursery schools 
should result from conscious and voluntary decision of parents, not the coercion caused by the defi ciency of 
services in this sphere by public ins  tu  ons. Systema  c increase in the number of nursery schools and units of 
pre-school educa  on was recorded especially in the case of non-public nursery schools. A variety of off erings es-
pecially in private nursery schools focuses on a range of addi  onal ac  vi  es conducted under pre-school educa-
 on in each nursery school, as well as on an individual approach to the child. Public nursery school do not have 

an extensive didac  c off er. Parents of children a  ending to public nursery schools search for alterna  ve solu-
 ons allowing their children to surpass in knowledge and experience in order to be able to compete with those 

from private nursery schools. In response to this demand it is evident that the market for off -preschool ac  vi  es 
for children 3-6 years old is developing rapidly. More and more 3 year old children are sent to addi  onal ac  vi-
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 es in the a  ernoon. There is full range of op  ons available designed to provide the children with adequate lev-
els of s  mula  on and development. Pre-school ac  vi  es can be divided into the following groups: 

  Movement classes – dance, karate, football, gymnas  cs, joga, fi tness to s  mulate the development of 
large motors,

  Art classes – drawing on the glass and ceramics, pain  ng to s  mulate the development of small motors,
  Educa  onal classes – mathema  cs, languages to provide good ground for future,
  Programming classes – using lego blocks introducing to learn programming,
  Music lessons – preparing to learn to play the instrument,
  Floris  c – awakening love to nature,
  Experiments – awakening curiousity.

All ac  vi  es are designed to develop the talents and ensure a be  er start to school educa  on. Parents want 
to give their children the best start in the future, that is why they are happy to use services on this market. The 
advantages of his type of educa  on are the opportunity to choose the right ac  vi  es, which will closely match 
the interests and predisposi  ons of the child, as well as the possibility of choosing a place and a teacher. The 
cost of off -preschool ac  vi  es for pre-schooler are between 50-200 PLN per month, which is more fi nancially 
advantageous a  er adding a fee for public nursery school in comparison to private nursery school fee. Howev-
er, intangible costs should be considered here, such as the  me needed to reach where ac  vi  es are conducted. 
The rich off er on the market makes more and more children a  end off -preschool ac  vi  es. This market is grow-
ing dynamically, which makes private nursery school owners expand their educa  on off er.

Summary
One of the main recipients of the eff ects of the educa  on system is the labour market. Access to educa  onal 

pathways and learning opportuni  es is a determinant of possibility of star  ng a professional ac  vity, a success-
ful employment and salary level. Educa  on contributes to the development of competencies, shaping charac-
ter traits and skills sought by employers. Parents are commi  ed to providing comprehensive educa  on to chil-
dren from young age to increase their chances of fi nding the right job in the future. This demand is matched 
by rapidly growing educa  onal market addressed to children below 7 years old. In opposi  on to public nursery 
schools where the standard off er covers lessons of rhythmic and English language, numerous non-public nurs-
ery schools arise that off er a wide range of extra ac  vi  es to support the development of children and s  mu-
la  ng to acquire new skills. As an alterna  ve to non-public nursery schools, there are many private companies 
that make it possible to supplement the educa  on off ered in public nursery schools. Parents of children under 
7 years old can use educa  onal pathways allowing educa  ng of their children both in public and private nurs-
ery schools, on the top of this they can develop their children talents in off -preschool ac  vi  es widely off ered 
by private companies.
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Abstract: The following paper describes how the Eco-Schools programme contributes to the fulfilment of 
the Sustainable Development Goals (SDGs). It proposes ways, activities and supportive materials for achieving 
the SDGs. The goals aim to end poverty, protect the planet and try to make sure that everyone around the world 
is living comfortably. All very important and worthwhile goals to work towards. Each goal has specific targets 
for governments to achieve over the next 14 years. In schools, we can help to support the meeting of these 
targets in correspondence with the main aims of the new Bulgarian law for preschool and school education 
related to Global education principals and build students’ competences for understanding the global processes, 
tendencies and interconnections . 

Keywords: Sustainable Development Goals, Global education, Eco-Schools programme, knowledge, skills, 
awareness 

Глобалното образование по определение на Съвета на Европа, е образование, което отваря ума и 
сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света. То да-
ва на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, които ще им помогнат 
да направят бъдещето на света справедливо и споделено.

Глобалното образование поставя акцент върху изследване на взаимовръзките, които съществуват 
между държавите, между общностите, между хората в глобалната обществена среда, то се фокусира и 
върху развиване на умения у младите хора да действат съобразно знанията за тези взаимовръзки и вър-
ху ценностите на глобалния гражданин.

Новият закон за предучилищно и училищно образование дефинира основни цели, свързани с прин-
ципите на глобалното образование като: придобиване на компетентности за прилагане на принципите 
за устойчиво развитие; придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на де-
мокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното граждан-
ско участие;  формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езико-
вата и религиозната идентичност на всеки гражданин;  придобиване на компетентности за разбиране на 
глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки. Държавният образователен стандарт по граждан-
ско, здравно, интеркултурно и екологично образование дава нормативна рамка за осъществяването на 
тези цели.

В тази статия ще представя как Програма „Екоучилища“ чрез своите основни теми съдейства за запо-
знаването на учениците с Глобалните цели за Устойчиво развитие и начините за постигането им. 
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Как „Екоучилища“ отразява тази цел
Тема от „Еко-
учи-лища“

Изкореняване на бедността: Програма „Екоучилища“ е приобщаваща про-
грама, която може да бъде адаптирана към всеки социален и културен про-
изход.

Глобално 
гражданство

Край на глада: Много екоучилища имат градини, за да практикуват техники 
за устойчиво отглеждане на местни хранителни продукти и значението на 
биологичното разнообразие в селското стопанство. 

Зелени пло-
щи и гради-

ни

Добро здраве: Темата „Здраве и благополучие“ насърчава здравето и бла-
госъстоянието на учениците и широката общественост и прави екологични-
те връзки със здравето и безопасността.

Здраве и 
благополу-

чие

Качествено образование: Методологията на „Екоучилища“ е мощен ин-
струмент за осигуряване на качествено образование за устойчиво развитие 
на всички нива в училище.

Всички теми

Равенство между половете: „Екоучилища“ работи и за постигането на ра-
венство между половете, като дава на всички ученици и учители равно 
право да участват в екокомитета на училищата и дейностите, свързани с 
програмата.

Всички теми

Чиста вода и санитарно-хигиенни условия: В рамките на програма «Екоу-
чилища» учениците се чувстват отговорни към устойчивото използване на 
водата. Темата „Вода“ запознава учениците с важността на водата на местно 
ниво и в световен мащаб и повишава осведомеността за това, как обикнове-
ните ежедневни действия могат значително да намалят употребата на вода.

Вода

Възобновяема енергия: Програма „Екоучилища“ предлага енергоспестя-
ващи инициативи и иновативни решения как да се намали консумацията на 
енергия в училище, у дома и в общността. 

Енергия

Достойна работа и икономически растеж Програма „Екоучилища“ насърча-
ва задълбоченото разбиране на устойчивостта в работната среда. Учениците 
се научават как да поемат лидерство и да намират устойчиви решения. Тех-
ните знания и опит, придобити по програма „Екоучилища“, могат допълни-
телно да повишат интереса им към работните места, свързани с въпросите на 
устойчивостта и да разширят възможностите на пазара на труда.

Всички теми

Промишленост, иновации и инфраструктура: EcoCampus предоставя рам-
ка за научни изследвания в областта на устойчивите иновации и практики.

Транспорт

 Намаляне на неравенствата: „Екоучилища“ е глобална програма, която 
позволява адаптирането към националните и местните култури. Към днеш-
на дата 64 държави от шест континента се присъединиха към програмата, 
а международната координация непрекъснато насърчава нови страни да 
участват в програмата, за да разширят мрежата и да дадат достъп на всички 
до образование за устойчиво развитие.

Глобално 
гражданство
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Устойчиви градове и общности: Чрез интегрирането на темите „Устойчив 
живот“, „Управление на отпадъците“ и „Отговорно потребление“ в учебна-
та програма учениците се научават как да намалят въздействието на своите 
училища и семействата си върху околната среда.

Отпадъци
Хранене
Енергия
Вода

Отговорна консумация и производство: Учениците се насърчават да раз-
съждават върху навиците си за потребление и да разработват идеи и реше-
ния за по-устойчиво използване на ресурсите. Образованието за рецикли-
ране и намаляване на отпадъците са неразделна част от програма „Екоучи-
лища“.

Отпадъци

Борба с климатичните промени: Примерите за училищни дейности включ-
ват проекти за събиране на дъждовна вода, стабилизиране на почвата, про-
изводство на храни, подобряване на хигиенните условия, управление на 
отпадъците и много други.

Климатични 
промени

Живот под водата: Морските отпадъци и експлоатацията на океаните са 
два от най-големите проблеми на 21 век, поради което една от темите на 
„Екоучилища“ е „Морска и крайбрежна среда“. Учениците научават за из-
точниците на морски отпадъци и негативните им ефекти върху морската 
флора и фауна, за отговорното използване на ресурсите на океаните.

Морска и 
крайбрежна 

среда

Живот на земята „Екоучилища“ насърчава опазването, възстановяването и 
устойчивото използване на наземните екосистеми чрез различни дейнос-
ти, разработени и приложени от Екокомитета и учениците. „Големият лов 
на растения“, инициатива на Toyota Europe и FEE, е специална кампания, 
насочена към биоразнообразието с акцент върху растенията и свързаните 
с тях видове. 

Биоразно-
образие и 
природа

Мир и справедливост Правосъдието и демократичните ценности са нераз-
делна част от програма „Екоучилища“. Чрез Екокомитета учениците науча-
ват как работи демократичното вземане на решения и как да зачитат въз-
гледите и мненията на другите.

Глобално 
гражданство

Партньорство за целите: Чрез Образование за устойчиво развитие це-
лите на устойчивото развитие се реализират в мрежата на екоучилища в 
световен мащаб. В национален и международен план програмата работи 
съвместно с институционални и корпоративни партньори за разработване 
на нови проекти и за подкрепа на инициативи, които също допринасят за 
устойчивото развитие. Бе подписан Меморандум за разбирателство с Меж-
дународната фондация за млади магистри (ISYMP) за популяризиране на 
цялостната осведоменост за устойчивостта и образователната платформа 
за устойчиво развитие TheGoals.org.

Целите за устойчиво развитие са набор от глобални приоритети за гарантиране на постигането на 
икономическо, екологично, социално и културно благосъстояние за всички по целия свят. Те са амбици-
озни цели, които правителствата по целия свят трябва да постигнат, но има много неща, които можем да 
направим в училище и вкъщи, за да ги подкрепим.

Следва представяне на примерни дейности, които може да приложите и инициативи от проекти, по 
които работят учебни заведения в мрежата на „Екоучилища“. 

Цел 1 - Изкореняване на бедността
  Обсъдете какво означава думата „бедност“, като внимателно изследвате бедността в общностга на 
училището и в целия свят. 

  Поканете местни благотворителни организации в училище, които работят с хора, живеещи в бед-
ност, за да научите повече за това, защо хората се нуждаят от помощ и какво може да се направи, 
за да им си помогне. 
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  Подгответе видео / постер / урок, за да образовате другите в училището относно проблемите на 
бедността на местно/глобално ниво.

  Подгответе и представете дискусия по ключови въпроси на бедността в България / по света.
  Разгледайте разликата между нужди и желания, като обсъдите как и защо могат да се различават 
в отделните страни.

  Изследвайте природни бедствия и проучете въздействието, което те могат да имат върху по-бедни-
те хора в тези страни.

  Създайте кампания за набиране на средства или повишаване на осведомеността, за да помогнете 
на местните или глобални благотворителни организации да се справят с проблемите на бедността.

  Обсъдете до какви основни услуги и технологии трябва да имат достъп хората. Разгледайте защо те-
зи услуги и технологии са необходими и въздействието им, когато не са налице.

  Участвайте в световната инициатива „Най-големият урок в света“ - https://www.unicef.bg/kampanii/
Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38

Цел 11 – Устойчиви градове и общности
  Проучете различните видове жилища в целия свят, като отчетете, кое прави една къща сигурна и ос-
новните услуги, от които се нуждаем, за да живеем разумен живот.

  Проучете устойчивия транспорт в България и по света.
  Поканете полицаите да говорят с учениците за безопасността по пътищата.
  Разгледайте последните природни бедствия и въздействието, което оказват върху сградите в най-
слабо развитите страни, като анализирате влиянието им върху хората и околната среда.

  Включете се в кампанията „Да намалим отпадъците“, която има за цел намаляване на отпадъците 
и дългосрочна промяна в поведението на учениците чрез прилагане на система за управление на 
отпадъците, с участието на цялото училище http://www.blueflag.bg/projects_4.php

Цел 12 - Отговорна консумация и производство 
  Помолете учениците да наблюдават хранителните отпадъци в собствения си дом. Как биха могли 
хранителните отпадъци да бъдат намалени в домовете им / в училище / в работното място на хо-
рата?

  Помолете учениците да планират пазаруването на храна за седмица - с цел да се натрупат нулеви 
хранителни отпадъци.

  Разгледайте различни земеделски методи. Как химикалите могат да повлияят на нашето здраве и 
околната среда?

  Поканете местни био земеделски производители и обсъдете как работят без химикали.
  Посетете местен център за рециклиране, за да видите какво се случва с материалите, които ре-
циклират.

  Поканете местна компания да разговаря с учениците за устойчив избор в бизнеса.
  Помолете учениците да планират събитие в училище, което да учи хората как да живеят в хармония 
с околната среда. Поканете местни екологични организации да ви помогнат!

  Изследвайте различни видове устойчив туризъм. Разгледайте каква работа създават и как могат да 
популяризират местните култури и продукти. Запазнайте се с Програма „Зелен ключ”: еко-етикет, 
чиито представител за България е Българско Движение „Син флаг“. Той цели да повиши еко-инфор-
мираността и съзнанието на служителите и клиентите на хотелите по света, за да се използват само 
устойчиви методи и технологии за работа и предлагането на хотелски услуги да се превърне в еко-
логосъобразен и отговорен бизнес, който се стреми към намаляването на използваните ресурси, 
вода и енергия и икономия на значителни средства. 

  Включете се в проекта „Да се храним разумно“ или посетете страницата му  https://www.
eatresponsibly.eu/bg/about-us/

Цел 13 - Борба с климатичните промени
  Идентифицирайте и обсъдете причините и последиците от изменението на климата.
  Проучете различните начини, по които хората са засегнати от екстремното време по света. Обсъде-
те защо най-бедните в обществото са най-уязвими, когато се стигне до природни бедствия.

  Идентифицирайте заплахите, пред които са изправени основните климатични зони и анализирай-
те как тези заплахи влияят върху начина на живот.
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  Сравнете и контрастирайте реакцията на развитите страни към природно бедствие с тази на разви-
ваща се страна. Защо реакциите са различни? 

  Посочете на картата най-вероятните райони, засегнати от изменението на климата през следващи-
те 50 години. Какво ще бъде въздействието върху земята, хората и животните, които живеят там?

  Обсъдете какво се прави по целия свят, за да се разрешат проблемите, произтичащи от промените 
в климата. Как ще се отрази на хората в България?

Цел 14 – Живот под водата 
  Организирайте почистване на плажа с членове на местната общност.
  Създайте кампания за намаляване на количеството боклук във вашата местна общност, като под-
чертаете как голяма част от морските боклуци идват от земята; намалете отпадъците на сушата, то-
ва ще има положително въздействие върху замърсяването на морето.

  Поканете местните рибари да обсъдят рибните запаси и как са засегнати от законите за риболова.
  Проучете как се прилагат законите за риболова в целия свят.
  Организирате плажен празник, за да обърнете внимание върху важността плажовете да бъдат 
опазвани.

  Изследване на влиянието на замърсяването върху животните и растенията в морето.
  Включете се в кампанията „Да намалим отпадъците“ http://www.blueflag.bg/projects_4.php
  Запознайте се с Програма „Син флаг”, представлявана в България от Българско Движение „Син 
флаг”. Тя поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да 
опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в 
екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение.

Цел 15 – Живот на земята
  Изследвайте естествено местообитание, заплахите за местообитанието и биологичното разнообра-
зие в него.

  Поканете представители на местно горско стопанство да говорят за това как се управляват горите.
  Запознайте се и се включете в Програма „Учим за гората”, представлявана в България от БД”Син 
флаг”. Тя отразява всички аспекти на взаимодействието между човека и гората: културен, екологи-
чен, икономически и социален. Има за цел да поощри учениците и техните учители и родители да 
използват гората като образователно средство, като се научат да я ценят и опазват.

  Изследвайте животните, уловени и жертви на трафик по цялото земно кълбо. Какво се прави, за да 
се спрат тези практики и колко ефективни са тези мерки?

  Изследване на биоразнообразието в училищната общност. Какво може да се направи, за да се за-
пази и подобри? 

  Включете се в проекта на Екоучилища и Тойота „Големият лов на растения“ http://blueflag.bg/
TheGreatPlantHunt/

В заключение: Какво можете да направите?
  Изследвайте целите за устойчиво развитие.
  Решете кои цели най-добре отговаря на работата, която извършвате във вашето училище и опреде-
лете областите, по които ще работите. 

  Поемете инициатива! Започнете да работите по темите от Глобалните цели, които училището ви е 
приело, за да помогнете на България и света да бъдат по-справедливи и устойчиви.

References:
1. United Nations Sustainable Development Summit https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/

summit
2. Eco-Schools Programme http://www.ecoschools.global/
3. Zakon za preduchilishtno i uchilishtno obrazovanie 
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Abstract: The ar  cle outlines some reasons for the deepening of the problem of func  onal illiteracy and 
gives concrete examples from the educa  on of students from fi  h to twel  h grade. Through the analysis of the 
nine stages in the forma  on of an oral statement we can list specifi c errors and reasons for their occurrence. 
It gives us a guideline for lexical, gramma  cal and stylis  c work to master logically related speech and create a 
sense of style. In the ar  cle are proposed diff erent approaches to overcome func  onal illiteracy, not only in the 
oral but also in the wri  en texts of the twel  h-grade students, by provoking a variety of communica  ve situa-
 ons. The ar  cle also follows the steps to solve the diffi  cul  es in crea  ng an argumenta  ve essay text.

Keywords: Func  onal illiteracy, successful prac  ces against 

„Някой хора не могат, да се справят с някой проблеми чрез добър и адекватен начин, за това из-
вършват не добри и зли дела.” – 12 кл.

„Стихотворенията „Дяволско” и „Къщата” са произведения на диаболизма, защото показват 
страхът, ужасът, със страха на човека от сблъсъка на човека със заобикалящия го свят”. – 12 кл.

„Смъртта ще е победа за лирическия герой, защото само тогава той ще се отърве от мъките на 
свободата.” – 11 кл.

„Той трябва да подтисне животинското и агресивно поведени и да съумее, да използва речта и 
езика си и така тази истори би могла да има по-добър и щастлив и крайно добър край.” – 12 кл.

Извадките са от съчинения на зрелостници. Не си мислете, че това са деца от малцинствата – не, това 
са ученици с майчин език български! За мен лично тези цитати са доказателство за функционалната не-
грамотност на близо половината от учениците, които завършват образованието си днес.

Наричана с различни термини – „клипово мислене”, „когнитивна недостатъчност” и др., функционал-
ната неграмотност придобива все по-стряскащи размери сред младите хора. Макар по темата да се пише 
и говори много, резултатите показват, че почти всеки втори български ученик има проблеми с четенето и 
разбирането на текст на родния му език. Равносметката днес за българското образование е над 56% на-
пълно неграмотни млади българи.1 На този етап  функционалната грамотност се превръща не само в пе-
дагогическо и културно явление, но започва да добива характера и на социално – икономическо понятие, 
от което се определя успешната социализация на личността в обществото. 

Функционалната неграмотност в огромното мнозинство от случаите е късно следствие от пропуснато 
овладяване на устния и на писмения книжовен език на много нива, в различни области, за дълъг период 
от време в няколко последователни етапа от развитието на детето [1]. Проявява се като езиково наруше-
ние на развитието на писмения език, което започва да се забелязва от родителите и учителите най-често 
в края на ІV– V клас, но започва да се развива в предучилищна възраст и е обусловена от средата [2]. По 
данни на МОН българският език е чужд за голяма част от българските ученици, защото вече над полови-
ната от тях в 1-3 клас нямат за майчин език българския. Тогава как да сме сигурни в усвояването на пис-
мената система, след като по-голямата част от децата в 1 клас в малките населени места въобще не гово-
рят и разбират български език? А ако родителите на детето от големия град са амбициозни и са започна-
ли обучението му по чужд език преди то да е усвоило родния си? Много често резултат от такова изпре-
варващо чуждоезиково обучение е неправилното структуриране на фразите и смесването на чуждици с 

ФУНКЦИОНАЛНАТА НЕГРАМОТНОСТ  ПРИЧИНИ, ПРОЯВЛЕНИЯ, УСПЕШНИ 
ПРАКТИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Ѝ 
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Методика на обучението

българските им синоними, които не се разпознават като такива. Оказва се, че на близо половината от ан-
кетираните деца им е по-лесно да свържат понятие и приложението му на чуждия език, а не на родния. 
Ако детето започне изпреварващо усвояването на граматиката на чуждия език, то проблемите със спаз-
ването на граматичните норми на съвременния книжовен български език са неминуеми. Писането на ла-
тиница или „шльокавица” вместо на кирилица в интернет също увеличава риска от функционална негра-
мотност. Четенето, преписването на думи, изречения или текст, писането им под диктовка формират ба-
зовата грамотност на носителите на даден език и ако детето не ги практикува непрекъснато от най-ранна 
възраст, то не може да надгражда функционалната си грамотност. Към нея се отнася и комплексната гра-
мотност – в същността й е включена изградена компетентност за създаване, разбиране, тълкуване и по-
ставяне на критическа оценка на конкретна писмена информация [2]. Когато тяхното овладяване е било 
пропускано дълго време, ученикът просто не може да разбере урока или друг текст, както и да го разка-
же или да отговори на въпроси, свързани със смисъла на прочетеното. Колкото по-късно се открие функ-
ционалната неграмотност, толкова повече пропуски има ученикът във всички предмети, зависещи от че-
тенето и оперирането с езикова информация. 

През последните 6 години съм проучвала проявленията на функционалната неграмотност при 80 уче-
ници от Бургаска област и съм открила следните общи предпоставки за появата й при анкетираните от 
мен деца от 2 до 12 клас. Не твърдя, че те са задължителни, но заслужават внимание и по-задълбочен 
анализ.

  Всички анкетирани деца са с майчин език български и от семейства с добро финансово състояние, 
като колкото по-задоволено е детето, толкова повече проявленията на функционалната неграмот-
ност са по-големи.

  Всички деца са от семейства на родители със средно или висше образование и самите ученици са 
с успех между Добър 4 и Отличен 6. Имат самочувствие на знаещи и можещи, като се съпоставят с 
мнозинството от връстниците си. Много често тези деца не желаят да приемат факта, че са допусна-
ли грешки в общуването, обиждат се от опитите да им се помогне при формулировката на мисълта 
им. Поставените в училище оценки не отразяват действителните знания и пречат както на родите-
лите, така и на децата да осъзнаят проблема навреме.

  Колкото по-голямо става детето, толкова повече нараства проблемът с неговата функционална не-
грамотност – т. е. вместо да надгражда някакви знания в училище, такова дете все повече губи мо-
тивация за учене и развитие. Една от главните причини за това е липсата на крайна цел. Родителите 
на повечето деца са предпочели да не поставят пред тях изисквания, не им възлагат отговорности 
и съответно децата не знаят нито какви са предпочитанията им, нито какви са възможностите им, 
нито как да постъпят, за да постигнат нещо. Възлагането на отговорности, поставянето на изисква-
ния и приучаването към труд и постоянство от най-ранна възраст водят до ограничаване на функ-
ционалната неграмотност впоследствие.

  В 95% от случаите – т.е. 76 от децата, са постъпили в първи клас, като са знаели да четат благодаре-
ние на амбициозните си родителите, а не като следствие от занимания със специалист. Моето лич-
но мнение е, че това също е способствало за развитието на функционалната им неграмотност впо-
следствие, защото усвояването на умения за четене с разбиране е било заменено с механичното 
възпроизвеждане на думи, чието значение е останало неразбираемо за децата. Така у тях се зат-
върждава убеждението, че текстът не трябва да е разбираем и да почива на логическа свързаност. 
Когато попитах ученик от 12-ти клас защо използва толкова сложни изреченски конструкции и та-
ка допуска много езикови грешки, отговорът беше, че сложният изказ е белег за интелигентност и 
човек с претенции не може да говори просто и разбираемо, достатъчно било да прочетем учебник 
или произведение по литература. Изводът – несъобразяването с възрастовите особености и рече-
вите умения при представянето на учебното съдържание също е предпоставка за нарастването на 
функционалната неграмотност. През първите три месеца при подготовката на учениците за НВО 
или ДЗИ ми се налага да превеждам на разбираем за децата език смисъла на въпросите, а едва по-
късно и да премина към отстраняването на пропуските в обучението им.

  Друга последица от изпреварващото обучение е създаването на погрешната увереност у ученици-
те, че няма какво ново да научат в училище, и така започват да изостават от съучениците си, които 
първоначално са били по-слабо подготвени. В резултат около 2-3 клас започва да се оформя група 
от изоставащи деца, губещи мотивацията си да усвояват каквото и да било в училище.

  При всички ученици има нарушение в последователността на подготовката в учебния процес. Зара-
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ди прекомерното натоварване децата пропускат уроци, неглижират домашни работи, избират да 
прегледат преразказ на художественото произведение, изучавано в клас, вместо лично да се запоз-
наят с него и разчитат на проекти (които често се подготвят от родителите им), за да завишат успе-
ха си по даден предмет. 

  Само 15 от анкетираните ученици са чели всички задължителни за изучаване произведения в учи-
лище и са проявявали интерес към допълнителна художествена или научно-популярна литература. 
Има пряка зависимост между интереса към четенето на учениците и същия у родителите им. Кол-
кото повече четат родителите и съответно разискват произведенията и темите с децата си, като ги 
свързват с актуални проблеми, толкова по-редки са когнитивните отклонения. При тези подраства-
щи проявите на функционалната неграмотност се ограничават в използването на пароними и не-
възможността да изразят лаконично тезата си по даден въпрос в писмена форма. През последните 
години все повече примери може да се открият в речта на ученици от 11-12 клас:

„Българското правителство сключи контракции с Унгария за внос на стоки.”
„Христо Ботев е роден да води талпите.”
„Притесних се и отидох при селския захар.”
Когато учениците не притежават богат речников запас, те не могат да вникнат в смисъла на думите и 

ги уподобяват на по-често срещаните в ежедневието речеви конструкции. Всички деца до 10-12 години, 
четящи само наум, допускат лексикални грешки, които не могат да бъдат коригирани, и така проблемът 
се задълбочава с времето. 

Примери: Конят, изгубил търпение, извика няколко пъти. (вм. конярят) – от 6-ти до 12-ти клас.
Над полето с ръка на кръста прехвръкна надеждата. – 7 клас. (вм. Над полето като с кръст в ръ-

ка прехвръкна надеждата.) 
  За учениците е трудно да разберат смисъла на фразеологизмите или други преносно употребени 
думи, често имат изкривена представа за значението на термини или стилистично неутрална ле-
ксика. Затрудненията на когнитивно ниво са породени от прекомерното използване на чуждици, 
термини или малко познати думи, нечетенето на художествена литература. Често се сблъскваме с 
агнонимията – децата си мислят, че разбират значението на казаното, а на практика се получава 
точно обратното. Понякога отклоненията са толкова големи, че дори се пренасят върху герои от ху-
дожествени произведения, като превръщат отрицателните в положителни и обратно – „Пинокио”, 
„Бай Ганьо”, „Немили-недраги”, „Под игото”. 

  При работа с художествен текст при ученици от 6-12 клас се появява още един сериозен проблем – 
те не познават стилистично оцветената лексика, т.е. това, което в текста трябва да е смешно, за тях 
е тъжно и обратното. Често виждат всичко черно-бяло2 и оттенъците на значенията на думите са не-
понятни. Учителят е този, който трябва чрез насочващи въпроси да определи дълбочината на про-
блема и да разясни нюансите в значението на дадена дума особено в началните класове. За съжа-
ление това не се отчита от преподавателите и от авторите на учебниците – все още с негодувание 
си спомням как трябваше да обяснявам значението на думите понтон и арка от читанката за 2 клас.

  Всички анкетирани ученици срещат сериозни затруднения при писането на текст. Допускат се гру-
би правописни и пунктуационни грешки, което само по себе си говори за  проблеми с грамотност-
та на подрастващите. Предполага се, че още в началния етап на обучение, те са овладели основни-
те правила в правописно и пунктуационно отношение и умеят да ги прилагат на практика в проце-
са  на работа. Реалността е съвсем друга – не само се бърка правописът на о/у, пре/при, я/е, а/ъ, но 
масово се пише й вместо и при думи в множествено число, бъркат се окончанията на глаголите в 3 
л. мн. ч. на сегашно време с правописа на пълния определителен член при съществителните име-
на. Натрапва се изводът, че подрастващите, допуснали подобни грешки, не разграничават същест-
вителни имена от глаголи. 

  Друг проблем е неумението на учениците да разсъждават по зададен въпрос, да изразят своя ми-
роглед при задачи със свободен отговор. Засяга всички анкетирани, но степента е различна и зави-
си от речниковия запас и логическото мислене на подрастващите. Това пък е съвсем очевиден по-
казател за неспособността да проявяват креативност, да провокират въображението си, да форми-
рат идеи, да защитават теза, свързана с израз на лична позиция. При оформянето на самостоятел-
но изказване при ученици с констатирани когнитивни отклонения се откриват някои общи грешки3

  ключовите думи в изказването са объркани, неясни, често приемат синоними като думи с раз-
лични значения и така речта им е претрупана с речеви конструкции с еднакъв смисъл, но не и спо-
ред техните възприятия;
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  заради бедния речник и липсата на възможности за точно изразяване изказването е твърде 
сбито и неясно;

  използването на „модерни”, „умни” и чужди думи силно деформира речта;
  Често причина за затрудненията е темата на изказването. Ако тя е зададена чрез абстрактни 

понятия, трябва първо да се установи дали смисълът на тези понятия е ясен за всеки участник в об-
щуването. Колкото по-малки са децата, толкова по-просто и разбираемо трябва да бъде зададена 
темата, а ако е свързана с тълкуването на нравствени, житейски или философски въпроси, то пър-
во трябва да се разясни същността им. Често се налага да се обяснява на ученици от 11-12 клас как-
во означават хуманност, безкористност – понятия, които се предполага, че са усвоили още до 6-ти 
клас.

  Друга причина за затрудненията се крие в разграничаването на тема и проблем, особено ко-
гато се формулира изказване на литературна тема. Учениците бъркат темата (това, за което се пи-
ше) с проблема защо е написано произведението, какво е предизвикало интереса на автора към 
темата. При учениците от 8-12 клас основен проблем става писането на аргументативен текст по за-
даден проблем. От направените анкети те формулират следните най-често срещани затруднения:

Трудно ми е да определя какво да пиша по темата;
Не мога да реша как да започна;
Не знам как да продължа;
Не мога да напиша повече от половин страница по темата;
Трудно ми е да изразя мисълта си.

  Всички ученици наизустяват термини, но не разбират значението им, не могат да ги откриват или 
да прилагат в практиката си наученото. Обучението у нас е ориентирано към запаметяване и въз-
произвеждане на информация и не допринася за формиране на умения за четене, разбиране, ос-
мисляне и използване на писмен текст за постигане на конкретни цели; не предоставя овладяване-
то на модели как да се учи, как да се подхожда при решаване на определен проблем. 

За преодоляване на последствията от функционалната неграмотност се препоръчва езикова терапия 
[3], която се отличава с няколко задължителни характеристики: работи с индивидуалната езикова систе-
ма на детето и с проявите на езиковата му недостатъчност; не повтаря и не упражнява уроците от учи-
лище; не се провежда по учебниците, а третира езиковите процеси и функции на конкретното дете съо-
бразно възрастта му. Важно е изграждането и спазването на подходящ режим за подготовка. Нарушени-
ята в последователността на подготовката могат да бъдат отстранени, като учители и родители помогнат 
на подрастващите, насочвайки ги към различни техники за бързо и качествено запаметяване на нужната 
информация, без да изискват наизустяването й и буквалното й възпроизвеждане. 

За да бъде ефективна езиковата терапия, трябва да се определи и на кой етап от формирането на уст-
ната реч има затруднения детето. За да може един човек да се изразява правилно в устна и писмена фор-
ма по различни житейски проблеми, основното изискване е той да премине последователно през девет-
те етапа на зараждането на речта. Мисловните дейности, свързани с подготвената или спонтанната реч, 
протичат за по-малко от секунда, но имат изключително значение за качеството и реализирането на цел-
та на общуване. Ако някоя дейност е нарушена, това оказва влияние върху начина на изразяване и въз-
приемане на действителността. Разграничаваме следните етапи:

  За да се осъществи каквато и да е речева дейност, е нужен мотив. Днес повечето ученици нямат 
потребност да се изказват в монологична форма, а предпочитат да се включват в кратки диалози с 
учители и близки, като използват прости кратки или едносъставни изречения, често отговарят ед-
носрично и бързо отклоняват вниманието си при по-продължително общуване. 

  Отчитане целта на изказването – изборът на подходящи речеви конструкции се определя от кому-
никативната ситуация – според това кои са участниците в общуването да се подбере подходящи-
ят вариант на изказване. През последните години обучението в часовете по български език страда 
от липсата на достатъчно упражнения, които да помогнат на децата да избират правилните речеви 
конструкции при различните речеви ситуации. Често дори ученици в 12 клас имат затруднения при 
избора на стилистично неутрални изрази при писане на текст, като неправилно смесват книжовна с 
разговорно-просторечна и жаргонна лексика в устни изказвания и съчинения.

  Стадий на общия замисъл – представлява оформяне на първоначалната необработена картина на 
изказването, която трябва да се разгърне. Тази картина все още не включва идеята за думите и син-
тактичните конструкции, които ще се използват, за да се постигне целта на общуването, а дава най-
обща представа за посоката на мисълта и тезата по проблема. Днес повечето ученици достигат до 
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този етап, но им е трудно да продължат по-нататък, защото пропуските от първите два етапа създа-
ват несигурност при по-чувствителните, а при немалка част – и до грешки в избора на лексикални 
варианти и съответно до комични изказвания като цитираните в началото.

  Прекодиране – В този етап се появява смислово ядро от ключови думи и понятия. При учениците с 
прояви на функционална неграмотност тези понятия са разбираеми за тях самите, но не и за събе-
седниците им, защото е разрушена логическата свързаност на речта, допуснати са много лексикал-
ни и граматични грешки. 

Пример: Времето в което тече нашият часовник е период в който трябва да дадем най-доброто 
в развитието нас като личност до нещо което ще допринесем за развитието на човечеството. – 12 
клас.

  Разгръщане на смисловото ядро до речево изказване според езиковите норми – при повечето уче-
ници има проблем, защото децата не притежават достатъчен лексикален запас и не познават до-
бре езиковите норми. 

  Съставяне на синтактична схема на бъдещото изказване – повечето ученици използват речеви кли-
шета, неправилно подбират речеви конструкции заради недостатъчните познания и нежеланието 
да четат художествена литература от български автори. От направените проучвания едва едно дете 
на всеки 20 притежава уменията да се справи с правилното построяване на фразите, така че те да 
отговарят на изискванията за логическа свързаност и да са в съответствие с езиковите норми. Про-
блемът произлиза от това, че в семейството, детската градина и началните класове на подраства-
щите не се предлагат различни модели на правилен изказ за изразяване на еднакъв смисъл, а в 5 
клас вече е късно за такъв тип обучение. Все пак между 5-7 клас има малък шанс за частично на-
ваксване, но ако и той бъде пропуснат, от 8-ми клас учениците вече ще започнат да изостават тра-
гично. Отсъствието на разнообразни синтактични схеми води до избор на ограничен брой думи и 
фрази, извън които детето не може не само да се изрази правилно, но и да разбере смисъла на ка-
заното от други. Това води до психически дисбаланс или до изпадане в социална изолация. 

  Синтактично-нормативна обработка на речта – протича за части от секундата и е обусловена от пре-
дходния стадий. Колкото по-богат е речевият опит, толкова по-бързо и по-правилно се формулира 
фразата.

  Реализация на речта – включва извънезиковите средства за общуване, мимики, жестове, артикула-
ция и е реално изражение на мисловната дейност, свързана с предходните стадии.

  Автокорекция – Ако човек неволно допусне езикова грешка, той трябва да съумее да я отстрани, 
без да чувства неудобство. При днешните ученици липсват умения за такъв тип корекции, а когато 
някой се опита да поправи грешките им, те го възприемат като враг. Това е валидно не само за де-
ца на 5-6 години, но и за хора, вече напуснали ученическата скамейка. Колкото по-възрастен е чове-
кът, толкова по-обиден се чувства, а понякога е склонен и на агресия, защото всичко, казано от опо-
нента му, според него е опит да бъде дискредитиран. Тъй като речникът на такъв тип хора е твърде 
беден, а възможността да се защитят чрез словото – отнета, то тогава единственият начин е да на-
паднат „противника” си и да му нанесат физическа травма. 

За да се преодолее проблема с неразбирането на смисъла на казаното и отстраняването на граматич-
ните и лексикалните грешки, ефикасно средство се оказва онагледяването. Според интересите на учени-
ка се избира пример, който да свърже грешката с нещо несъвместимо или отблъскващо за него. След 2-3 
подобни онагледявания пропуските се отстраняват.

Как да подходим при разрешаването на проблема за съставяне на самостоятелно изказване, отгова-
рящо на всички езикови норми? 

За да се справим с този проблем, е нужно да симулираме ситуации, в които децата да изпитват по-
требност за самостоятелно изказване или да обобщават казаното от други още от ранна възраст. Този тип 
обучение трябва да започне в семейството, да се приложи в детската градина и в началния етап на об-
разованието. За да се мотивират и провокират различни варианти на самостоятелни изказвания, е нуж-
но първо да се изясни в какви ситуации е необходим монолог или диалог и защо. След това трябва да се 
разгледат различни варианти на посещение при лекар, в банка, при адвокат, в пощата, строителен обект, 
в училище и т.н.. Този тип работа е много подходящ за деца от детската градина, като тук трябва да се раз-
гледат варианти на общуване с възпитани/невъзпитани служители/посетители. Разпределянето по гру-
пи според изброените речеви ситуации и включването на съвети, мнения, анекдоти по темата ще помог-
нат на децата да добият увереност, че могат да се справят с възникването на проблеми в подобни случаи. 



153

Методика на обучението

Най-важна е работата по разширяването на лексикалния запас и овладяването на нормите за лекси-
кална съчетаемост на думите. Едва след постигането на успех, може да се пристъпи към следващите ета-
пи на езиковата терапия. В този стадий на развитие на уменията е важна възрастта на децата – колкото 
по-малки са, толкова игровият момент трябва да преобладава, защото това предполага неговата ефек-
тивност. Много удачни в практиката ми се оказаха състезателните игри от типа на Кой ще измисли пове-
че думи и ще ги включи в изречение или текст? (според възрастта). Подходящи са за научаване на нови 
значения особено ако в тях участва и възрастен. В първия вариант дете (или възрастен, ако децата не по-
знават азбуката) казва буква от азбуката, след което всички се стремят да посочат примери, започващи с 
нея (играта може да се усложни при ученици от 2-3 клас, като се определи каква част на речта да се посо-
чи-само прилагателни, само съществителни, само глаголи). Точки се зачитат, ако успеят да обяснят значе-
нието на думите или ги включат в словосъчетания или изречения. Ако думите са записани на лист, може 
детето само да ги подбере със затворени очи и да състави текст с тях (предимно в устна форма, а за най-
малките-изречения). Получават се много забавни и интересни комбинации, всички подрастващи обога-
тяват речниковия си запас. 

Друга разновидност на тази игра включва запис на букви от азбуката от различни участници на лист, 
като никой не вижда какво е написал предният играч. При 7-10 букви се дава срок за 5 минути, в който да 
съставят само думи с посочените звукове. Печели този с най-много думи или със съставен текст, включ-
ващ думите на противниковия отбор. Игрите с думи могат да се разнообразят с промяна на вече познати 
думи чрез добавяне на представки и наставки и изясняване на новото значение. 

Друго подходящо упражнение за обогатяването на речта е словесното рисуване по теми като: Как ще 
декорирам бъдещия си дом?; С какво ще се занимавам, като порасна?; Съставете си план за живота. Ако 
се рисува картина по изказването на детето, може да се проследи какво има или липсва на нея. Описа-
нието на интериора е много подходящо за отработването на съчетаемостта на думите [4].

 За по-големите ученици (4-6 клас) са подходящи съставянето и разгадаването на кръстословици осо-
бено с новите термини по предметите, които изучават в клас. Чрез този метод на работа успешно се въ-
веждат литературни родове и жанрове, тропи и фигури, видове характеристика на литературен герой, 
части на изречението. Игровият модел помага за по-бързото възприемане на термините и съответно по-
лесното боравене с тях. 

При изучаването на произведения от класическата литература, където се срещат много архаизми и 
остарели синтактични конструкции, са подходящи съставянето на тълковен речник (така децата няма да 
чувстват неудобство, че не разбират нещо); ловци на необичайното4 – откриват необичайни форми на ду-
ми, интересна преносна употреба, стилистично оцветена лексика и др. подобни. В търсене на необичай-
ното учениците научават значението на непознатите за тях понятия, а при време и желание игровият еле-
мент може да се доразвие в посока на съставяне на текст с описание на случка от ежедневието им с тези 
конструкции, заместване на необичайните конструкции в оригиналния текст със стилистично неутрални 
такива или със съвременните еквиваленти на понятията. Участие вземат дори и най-незаинтересованите. 
Може да се предложи като творческа задача да напишат писмо до приятел в Канада с описание на лите-
ратурния герой, в което да разкажат какво необичайно са открили в него (пр. Серафим от едноименния 
разказ на Йордан Йовков), да пренесат действията му в настоящето и да се опитат да обяснят какво би се 
случило. За по-малките ученици подходящи игри за развитие на речта и осмисляне на произведения са: 
Снежна топка (задаване на ключови думи от текста, по които трябва да разкажат откъс от него), щафе-
та (първият ученик подава реплика от текста, останалите трябва да го завършат без грешки), лото с кар-
ти или рисунки(разказ по отделните моменти в текста според изтеглена карта) т.н. [4].

Като упражнения за осмислянето на художествен текст са подходящи мотивираните преразкази; ин-
тервю ученик-журналист с коментар по художественото произведение; интервю ученик-герой; ученик-
автор; съставяне на отзиви; изказвания по определени теми, дати от епически произведения и тълкува-
нето на употребата им, цитати, имащи отношение към възприемането на произведението и авторовите 
послания; стилистически експерименти с речта на герой или автор; съставяне на маршрут по произведе-
нието и включване на описания на обектите по него; тълкуване на проблем от произведението чрез съ-
ставяне на собствен сценарий; превъплъщенията в редактори или продуценти и т. н. 

За да се справят с писането на аргументативен текст по художествено произведение, учениците 
трябва да преминат през етап на подготвителна работа, която да им помогне да се ориентират в сми-
съла на творбата. Могат да бъдат разделени на групи, като всяка чете текста с конкретна задача – да 
търсят определени характеристики на герой; да запишат най-важните според тях думи, които го пред-
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ставят в различна светлина спрямо друг герой и да обосноват избора си(„Немили-недраги”, „Една бъл-
гарка”, „Дервишово семе”, „Под игото”, „Бай Ганьо”). Друг вариант е представянето на различни глед-
ни точки – авторова, читателска, на самия герой, на останалите герои спрямо него, стилистична или да 
се направи съпоставка с текстове със сходна тематика като изучавания. Примерни въпроси по осмисля-
нето на текста могат да бъдат: Какво ви изненадва в текста? Определете най-непонятното, най-удиви-
телното, най-интересното, най-смешното място. Ако можехте да зададете въпрос на автора/героя, как-
во бихте го попитали? Какво не сте сигурни, че сте разбрали правилно? Ако съпоставите собствените 
си разбирания с тези на героя/автора, бихте ли постъпили като него и защо? (подходящ пример е Бай 
Ганьо, като учениците могат да се разделят на защитници и отрицатели на героя). Анализирайте пла-
на на изображение и обяснете защо е нарушена хронологията. Не е ли странно, че…? (Пр…че майките 
на Борис и Ирина от романа „Тютюн” нямат собствени имена, а бащите им са представени чрез пряко-
рите си?;…че героят използва такъв език? А какво ще се получи, ако заменим тези думи с други? Как-
во се промени?).

След приключване на подготвителния етап се преминава към работа по формулиране на тезата. Под-
ходящо начало при съставянето й са изрази от типа: Това е…; Това означава, че…; Аз мисля, че…Тези фра-
зи помагат на ученика да се чувства по-уверен в началото. Определянето на ключовите думи в зададена-
та тема и съставянето на насочващи въпроси към тях също облекчават работата по разгръщането на те-
зата. Съставянето на карта с примерни фрази дава възможност на пишещите да преодолеят сбитостта на 
изложението. (Какво виждам в текста?; Ако се обърнем към текста, ще видим, че…; Например тук-текста, 
а там-друг текст, друга житейска ситуация…и др. подобни).

Ако темата е свързана с видовете проблеми в художествената творба, е нужно изработване на таб-
лица с видовете проблеми по категории-философски, нравствени, етични, национално- исторически, со-
циално-политически, граждански, психологически – и да се посочат конкретни примери от изучаваните 
произведения. В началото попълването на таблицата става с помощта на преподавателя, но с течение на 
времето учениците постепенно свикват да вписват самостоятелно проблемите, като могат да търсят и по-
добни примери от настоящето. 

Ако учениците са от 7-9 клас и имат сериозни пропуски, като алтернативен вариант за формулиране 
на собствена теза може да се предложи подбор от цитати, афоризми или пословици, които да попълнят 
в табличката срещу видовете проблеми, и да им се обясни, че те могат послужат като начало на аргумен-
тативен текст.

Подходящи задачи за преодоляването на грешките при формулиране на тезата и коригирането на 
писмената работа са:

  Създаване на разгърнати варианти на изказвания по темата от зададени няколко ключови думи 
или няколко изречения. 

  Завършете фразата – Проблемът за разпада на патриархалните ценности в повестта „Гераците”…
;Проблемът за добротворството, разгледан от Йовков в „Серафим”….; Смисълът на човешкото съ-
ществуване според „Писмо” на Н. Вапцаров се крие в…

  Какви грешки при формулиране на тезата откривате в… (следва цитат от ученически текст)
  Кой вариант ще предпочетете при отстраняването на грешките в текста? (задължително се тълкуват 
грешките и причините за допускането им, а след това и подходящият вариант за редактиране). На голя-
ма популярност се радва играта Ловци на грешки – конкурс за най-много открити или за най-смешни 
грешки. За нея няма възрастови ограничения и е много полезна за развитие на уменията за редактира-
не у учениците.

Формирането на речеви умения и чувство за стил, овладяването на правописните, граматичните и 
пунктуационните норми на писмената реч, както и нейната свързаност и цялостност са ключови при бор-
бата с функционалната неграмотност. Когнитивната недостатъчност е равносилна на бедност – матери-
ална и духовна. Тази бедност принизява човешкото в човека, отнема му възможността да мечтае, огра-
ничава неговия светоглед, прави живота му еднообразен и безперспективен, обрича го на неуспех – ли-
чен и социален. Функционално неграмотният човек не познава правовия ред в държавата, не притежава 
способност да анализира и аргументирано да изразява своята теза, затова често нарушава законите или 
е склонен на агресия в проблемни ситуации. Ако искаме да живеем в по-добро общество, то началото на 
промяната се крие в ограмотяването на членовете му и осъзнаването на ролята на образованието за со-
циалния просперитет на личността. 
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Abstract: The following ar  cle presents a type of lesson, based on the implementa  on of the interdiscipli-
nary approach of literature teaching in the sixth grade, using the short story of Oscar Wilde, “The Happy Prince”. 
It shows the possibility of applying the inter-subject connec  ons for gaining deep and sustainable knowledge 
and for teaching of moral values. The interdisciplinary approach is not only a new method of teaching. It is much 
more a condi  on for the growth and the development of the interac  ve learning. This approach allows the stu-
dents to visualize the text, it al so helps them to fi nd and comment on moral aspects within the rela  onship be-
tween fantasy and reality, it provides them with the opportunity to realize the messages of the text of Oscar Wil-
de - to create good and beauty and to open their hearts for the others. Only than one can become chosen by 
fate, to awake the real “happy prince” in his heart. 

Keywords: interdisciplinary approach, deep knowledge, ac  ve learning, visualiza  on of the text, teaching 
of moral values.

Интердисциплинарното обучение безспорно е съвременен педагогически подход. Отправна точка 
при разглеждане на проблема е неговото разбиране като процес на доближаване на познание от някол-
ко научни области в една познавателна дейност с ясна цел:

  очертаване на тяхното допирно поле за решаване на реален образователен казус, проект и ситуа-
ция;

  разкрива възможността за изследване на даден проблем от гледна точка на множество перспекти-
ви, стимулира активността;

  налице е резултат, приложение на наученото.
Интегрирането на знанията от различни учебни предмети „… се разглежда свързано с интерактивното 

обучение и е негово задължително условие – по тази логика се явява фундаментален механизъм за при-
добиване на знания и развитие на умения“ [1] . Той се интерпретира като фундаментален и спрямо начи-
ните за постигане на знанието и е условие за развитието на активното и интерактивно учене.

Чрез този подход се представя по достъпен начин философската противоречивост на реалния свят, 
изгражда се ценностна система, формират се умения за творческо мислене, за личностно самопознание. 
Уроците с интегрирано учебно съдържание са чудесна възможност за постигане на важните цели, стоя-
щи пред литературното обучение в шести клас. Те предлагат възможности за формиране както на поз-
навателни, така и на важни умения и ключови компетентности: умения за работа в екип; отговорност за 
собствените действия; повишаване на самостоятелността и самоувереността; умение за публична изява; 
повишаване мотивацията за учебна работа. При този тип уроци всеки ученик може да види своето място 
в урока, да изяви себе си, да се чувства значим и оценен. Подготовката им е свързана с натоварване, но 
учениците са мотивирани да покажат как прилагат наученото по няколко учебни предмета.

Литературното обучение в шести клас е специфично и от гледна точка на възрастовите особености на 
учениците, свързано с възприемането и осмислянето на художествените текстове. В ранната юношеска 
възраст учениците откриват за себе си нов свят от преживяно, подбуди и влечения. По-сложно става и от-
ношението към света, който ги заобикаля. Оценявайки литературните герои, шестокласниците се ръко-
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водят предимно от нравствени критерии: приемат доброто – отхвърлят злото; възхищават се от силния и 
смелия – презират глупавия, страхливия. Издигането на равнището на читателската култура изисква уси-
лия от страна на учителя да насочва естетическите им възприятия, логическата мисъл, т. е. да бъдат въз-
питавани да мислят литературно. Този процес е неосъществим в най-дълбокия смисъл на думата обуче-
ние, ако го няма вкусът към словото. Времето, в което живеем, поставя на изпитание много нравствени 
стойности. Несъмнено най-трудно се ориентират в този лабиринт подрастващите. Всъщност тези, на кои-
то бъдещето принадлежи, често са оставени на течението на живота – нерядко лишени от истински стой-
ностни житейски ориентири. Текстът на Оскар Уайлд е прекрасна възможност да бъде направена крачка 
към по-задълбоченото разбиране на света и човека, той разширява светогледа им, докосва сърцата им.

Изграждането на умения за тълкуване на художествени текстове е труден процес. Литературната при-
казка „Щастливия принц“ представя възможност да се откроят проявленията на състрадание, благород-
ство, щедрост и самопожертвование в името на другите. За целта реших да подходя към работата върху 
текста, използвайки интердисциплинарен подход и в сътрудничество с учебни предмети, които участват 
в изграждането на междупредметните връзки и междупредметната интеграция: английски език, инфор-
мационни технологии, изобразително изкуство, музика. 

Урокът е обобщителен и има следните цели и очаквани резултати за учениците:
  да откриват и коментират нравствените аспекти на отношението реално- фантазно;
  да развият уменията си за тълкуване на художествен текст;
  да откриват и осъзнават хуманистичните послания на текста;
  да разширят и задълбочат комуникативните си умения и знания по английски език до степен, оси-
гуряваща възможности за собствени комуникативни нужди;

  да обогатят речниковия си запас и да развият умения за предаване в писмен вид на собствените 
идеи за конструиране на изрази и словосъчетания.

Методи: беседа, работа в екип, рисуване на идея, ролева игра, работа с интерактивната дъска – уп-
ражнения, изпълнявани на английски език.

Учебно-технически средства: мултимедия, интерактивна дъска.      
Мотивиране на учебната дейност:

  Насочване на вниманието към темата в учебника, връзка с другите текстове от раздела „Чове-
кът и фантазията“;

  В съдържателен план дискусията търси отговор на основните въпроси, свързани с осмисляне-
то на художествения текст. 

  Работата с интерактивната дъска дава възможност на учениците да приложат знанията по ан-
глийски език за синоними и антоними и да открият лексикално съчетаеми думи в словосъчетания 
и изречения.

Изучаването на български и английски език в училище е подчинено на съвременната концепция за 
комуникативно eзиково обучение. Акцентът в обучението се пренася от „знания за езика“ към „знаене на 
езика“. Изграждането на една обща комуникативна компетентност е тясно свързана с процеса на овла-
дяване на знания и умения по български език. Ключово в програмите е понятието „комуникативна ком-
петентност“, което по отношение на обучението по български език се дефинира като компетентност, коя-
то „съответства на изискванията на обществото и на потребностите на личността“. Тази обща цел в учеб-
ните програми се конкретизира в социокултурна и езикова компетентност. Особено внимание в програ-
мите се обръща на необходимостта учениците да бъдат подготвени да общуват „с хора, „принадлежащи 
към други културни и езикови общности“, в „различни ситуации на реалния живот…“1 . Тясната междуп-
редметна връзка е свързана с изграждането на ключови компетентности – обогатяване на лексиката, раз-
виване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст. Така идеята да 
проведем час, в който разговорът за художествения текст да бъде двуезичен, беше реализирана в обоб-
щителния урок. 

Въвеждащите въпроси в началото на часа имат за цел открояване на основните послания на творба-
та. Следва поставяне на темата и представяне на екипите, изработили презентациите, изготвени по алго-
ритъма на Помагало по ЗИП БЕЛ за 6. клас на изд. „Анубис“ – “… избор на тема; съставяне на план; създа-
ване на кратък текст, подреден в няколко рубрики.“ [2]. Работата в екип се превръща в мощна стратегия 
за комбиниране на различни стилове, похвати и подходи при постигане на конкретно набелязаните це-
ли. А уменията за композиране на изказване са универсални и абсолютно необходими за бъдещата им 
реализация.



158

Образование и технологии 8/2017

Прилагането на знанията и уменията по ИКТ дават възможност на екипите да представят информация-
та ефектно и интригуващо. Учениците са насочени да търсят информация по поставените задачи в спе-
циализираните портали за литература и виртуалните библиотеки като LiterNet, Словото и в Националния 
образователен портал за техническата изработка на компютърни презентации. 

Представяне на първи екип – Авторът Оскар Уайлд. Екипът припомня биографичните сведения за 
Оскар Уайлд, представя други негови произведения, прави характеристика на стила му. Включени са под-
ходящи изображения на родното място, местата, в които е пребивавал, негови портрети, корици на из-
дания на творби на Оскар Уайлд изказвания на другите за твореца. Така предложената информация да-
ва възможност за по-добро осмисляне на присъствието на писателя в литературната и културна история 

Представяне на презентацията на втори екип – По-важни теми и мотиви в приказката. Учениците от-
крояват мотивът за виждането, който е свързан с важен съдържателен момент – противопоставянето 
между света на фантазията и на реалността; на истината и привидността. Така убедително се стига до из-
вода, че „виждане“ означава както да гледаш с очи, така и вътрешно зрение – да усетиш незримото, ду-
ховната красота на човека. Вълнуващо е представен мотивът за оловното сърце в аналогия с приказката 
на Андерсен „Храбрият оловен войник“. Мотивът за пътуването откроява отказа на лястовичето да пъту-
ва и да остане в града, където то дарява щастие на хората. А открояването на мотива за златото, което не 
храни, дава възможност за препратка към мъдростта, предадена чрез старогръцкия мит за цар Мидас.

Представяне на презентацията на трети екип – По-важни символи и ключови думи. Учениците пред-
ставят ключовата дума лястовица като символ на надеждата и пролетта, на думата статуя – на великоле-
пие и богатство, на скъпоценните камъни, златото, символизиращи богатството и славата, на очите, кои-
то освен с виждането се свързват и с познанието. Така логично се стига до извода, че любовта, състрада-
нието и милосърдието променят човека и той гледа на света по различен начин. Това е духовно зрение.

Задачите с интерактивната дъска стартират с изображения, които трябва да се подредят според хро-
нологията на приказката (като увод/преход към работата с дъската). Следва упражнение, в което са да-
дени няколко изречения, за които учениците трябва да посочат вярно или невярно е съответното твърде-
ние в тях. Следващата задача се състои в това да свържат антонимните двойки. При следващото упраж-
нение учениците имат дадени ключови думи, които да разпределят в подходящото изречение. Работата с 
интерактивната дъска дава възможност на шестокласниците да градят стилово уместен изказ, да покажат 
умение за лексикална съчетаемост на думите. В последното упражнение имат няколко по-сложни думи, 
които трябва да свържат със съответното им значение (доста подробно извадено от тълковния речник). 

Ролевата игра с четенето на откъси от художествения текст на английски език също е част от задачите 
в урока. Тук трябва да разпознаят моментите от сюжетното развитие, героите и да откроят с ключови ду-
ми същностните им качества. В края на часа учениците получават работната карта за домашна работа. В 
нея има две задачи, свързани с английския език и две по литература.

Дискусията е „най-често срещаната стратегия за насърчаване на активното учене. Тя обхваща всич-
ки нива на таксономията – дългосрочно запазване на информацията, прилагане на информация в ин-
тегрирани научни области, мотивиране към развиващо обучение“ [3]. Успешната социализация е пря-
ко свързана с правилното и уместно използване на речта. В този смисъл предложените музикални фраг-
менти като илюстрация на емоцията, която носи определена част от текста на Оскар Уайлд, дава възмож-
ност на учениците да обосновават избора си и да обсъждат кой от тях е успял да направи най-подходя-
щия. Eкипът, направил избор на музикалния фон, подходящ за финала на текста, има две предложения. 
Двама ученици мотивират решението си да бъде Шопен. За композитора, когото те познават от часовете 
по музика, изтъкват, че творбите му са образец на най-поетичния и новаторски романтизъм в музиката. 
Те илюстрират избора си с Nokturno op.9 №2- Andante. Други двама представят като най-подходящо из-
пълнението на Фабрицио Патерлини - La polwere e l’incanto. Учениците аргументирано представят свои-
те музикални предпочитания. Коментират ролята на ритъма, на минорната тоналност за въздействието 
на творбите. Така бе реализирана една от основните цели на обучението по музика – стимулиране на из-
явата на личен вкус, интереси и потребност за общуване с музикалното изкуство [4]. Коментарът на му-
зикалните фрагменти, избрани от учениците като илюстрация на текста, бе последван и от този на рисун-
ките, направени от тях (Фигура 1). Ако учениците не могат да си представят текста и не умеят да включат 
въображението си, те не получават удоволствие от четенето. Затова арт задачите се явяват възможност 
да бъдат представени отделни герои и епизоди през техния поглед. Освен това прилагат и наученото по 
изобразително изкуство за създаване на илюстрации, за композиция на изобразеното. Несъмнено по то-
зи начин осмислят по-задълбочено текста и ролята на автора в създавания от него образен свят. Така въз-
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приемането на действителността се визуализира, прилага се наученото за цветовите хармонии, за при-
лагането на общите принципи на композиционното изграждане. По този начин естествено се реализира 
междупредметната връзка при усвояването на понятия, общи за художествената литература и изобрази-
телното изкуство – тема, композиция, реалност и фантазия. Осъществяват се ДОИ по изобразително из-
куство чрез реализиране на творческия си замисъл учениците да се ориентират в проблемите на социал-
но-културната среда. 

Фигура 1. Илюстрация на финала на художествения текст

Обобщаващо заключение поставя акцент върху извода, открояващ вярването на писателя, че изку-
ството е най-съвършеното изражение на красотата. То има силата да преобразява света на човека. Благо-
дарение на него хората се издигат духовно и могат да постигнат мечтаната хармония в душата си.

Урокът доказа предимствата на подхода. А те са несъмнени: 
  повишава се активността на учениците;
  чувстват се отговорни за резултатите;
  в търсенето на решения се развива творческият им потенциал;
  учениците с различни стилове на учене работят по-пълноценно;
  развива се самоувереността им;
  повишава нивото на критичност в мисленето;
  намалява се умората;
  увеличава се компетентността им, осмислят се житейски ценности;
  умението да представят собствен продукт подобрява жизнените им умения;
Прозвището Щастливия принц в началото на изучаването на приказката носеше едни послания за 

учениците, а в края на творбата – друго. Променящата се гледна точка на принца за човешкото щастие за-
почва от мига, в който „заживява“ като статуя и преживява лично човешкото страдание. Прилагайки ин-
тегративния подход в обобщителния урок, шестокласниците съпреживяха приказката като доказателство 
за силата на художествената словесност като свят на доброто и съвършеното. Така естествено се стигна 
до обобщението, че ако всеки от нас е осмислил посланието на приказката – да прави добро, да твори 
красота, да отвори сърцето си за другите, ще се превърне в избраник на съдбата, в един щастлив принц 
по душа. 

References: 
1. Ivanov, I. Pedagogicheskata interaktivnost – Inovatsii i interaktivni tehnologii v obrazovanieto. S.,2012 g 
2. Protohristova, K. i kolektiv- Pomagalo za ZIP 6. Klas, IK „Anubis“ OOD, S., 2007 g.
3. Neminska, R. Interdistsiplinarnoto obuchenie 1.-4. Klas, izd. Bukvite, 2015 g.
4. Stoyanova, G. i kolektiv, Kniga za uchitelya. Muzika 6. Klas, izd. „Anubis“,2007 g.

Notes:
1. Наредба №2 на МОН от 18 май 2000 г. за ДОИ за учебно съдържание. КОО Чужди езици.- ДВ, 

№48,2000



160

Abstract: The article examines sample math games and tasks in German kindergartens that can be carried 
out in everyday life of preschool children as additional forms of education. Attention is drawn to the different 
learning opportunities and the advantages offered by interactive situations – the need to communicate with 
others, to affect different areas of children’s life and experience and to implement games with mathematical 
content. Most of the experts’ suggestions are related to game situations and various everyday activities and 
discussions as a result of the children’s curiosity. Mastery of teachers in this regard consists in the selection of 
activities with mathematical contexts.

Keywords: interactive additional situations, mathematical game activities, everyday life activities

Математика в ежедневието
Обучението в предучилищна възраст се основава на взаимодействие с децата, които активно изслед-

ват и изучават света и в следствие на това всяко от тях трупа индивидуално своите познания. Ежедневие-
то и игровите ситуации дават прекрасна възможност за учене и обучение по математика. Задача на въз-
питателя е да извлече максимално математическия контекст от тях и целенасочено да инициира участие-
то на детето [1], [2]. Математиката от ежедневието не бива да се „преподава“ на детето винаги под фор-
мата на преднамерено обучение, особено когато то я открие или се опитва да я разбере по един или друг 
начин. В своята теория Deweys [3] споделя, че откриването чрез опита е само първата стъпка. Следващата 
е постепенното развитие на натрупания опит в по-пълна и по-богата форма, която постепенно се прибли-
жава до тази, при която материята бива представяна на опитен и зрял индивид. Van Oers [2] подчертава 
в този контекст необходимостта от адекватна подкрепа на децата, така че те да могат да обогатяват оп-
тимално своята култура. За да може да им се гарантира такава връзка с дейностите от живота, от голямо 
значение е да се премине над някои граници от ежедневието. Макар и голяма част от събитията все още 
да не са познати за децата, по този начин може да се развива тяхното логическо мислене.

По отношение на математическото обучение в ежедневието на децата в детските градини следва да 
бъдат описани някои примери, дадени от A. Steinweg [4], [5], свързани със структурата на числата, прос-
транството и формата, измерване, време, вероятност и обработка на данни. Именно връзката между 
ежедневния опит в семейна и културна среда на децата с този, който придобиват по време на обучаващи 
ситуации в детската градина, може да допринесе за по-добро образоване по математика.

За овладяване на числови представи детската градина може да предложи голямо разнообразие от до-
пълнителни ситуации, развиващи уменията и способностите на децата по това ядро. Така например всяка 
сутрин може да се брои колко са децата в групата, колко прибори са необходими за сервиране на храна-
та, колко свещички трябва да се запалят на тортата на рожденика, колко пъти трябва да се повтори дадено 
упражнение по спортните дейности. Може да се отбелязва на календар в даден месец колко деца от гру-
пата имат рожден ден и да се брои колко дни остават до празнуването им. По този начин децата стават по-
уверени и съответно овладяват различните начини на броене – във възходящ и низходящ ред, количестве-
но и поредно. Това може да се усъвършенства и с различни стихотворения, римушки и песнички, свързани 
с числата. В практически ситуации, свързани с множества, децата могат да се упражняват да броят с помо-
щта на стимулиращи въпроси от сорта на: „Колко топки могат да се съберат в този съд?“, „Има ли достатъчно 

МАТЕМАТИКАТА В ЕЖЕДНЕВИЕТО И ИГРАТА НА ДЕЦАТА 
ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE AND PLAY OF PRESCHOOL CHILDREN

Галина Георгиева Георгиева
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Galina Georgieva Georgieva
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Preschool and Primary School Education



161

Методика на обучението

бонбони (или друг вид храна) за всички деца?“, „Кой е направил най-дългата змия (или най-дългия влак) от 
кубчета?“, „Кой е построил най-високата кула от кубчета?“ и т.н. Първоначалните представи за структурата 
на числата могат да се добиват и развиват именно в подвижните и музикалните игри (като децата извърш-
ват определени движения), чрез търсене на модели в околната среда, като се опитват да определят коли-
чества с един поглед (нарязани парчета плодове, хвърляне на зарове). В своето ежедневие децата добиват 
опит и с елементарни аритметични операции – например когато нещо трябва да се разпредели по групи. В 
подобни случаи учителят може да ги провокира със следните въпроси: „Колко още бонбони/парчета плод 
трябват, за да има за всички деца?“ или просто да отбелязва: „В тази група има две деца, трябва да дойдат 
още три, за да станат общо пет.“, „От шест цели ябълки останаха общо три.“ И т.н. Колкото по-често възраст-
ните от близката среда на децата употребяват наименованията на числата и им обясняват елементарни ко-
личествени образувания, толкова по-вероятно е те да овладеят и разберат принципа на числовия състав.

По отношение на пространство и форма също има безброй възможности за провеждането на мате-
матическо обучение. Те могат да се провеждат под формата на игри за проучване и ориентиране в сама-
та сграда на детското заведение, както и при обясняването на даден маршрут. Описването на положение 
или мястото на дадена играчка, предмет или дете може да са все дейности с контекст на геометрията, по 
време на които се употребяват различни термини за определянето на посоки като „ляво“, „дясно“, „горе“, 
„долу“, „зад“, „пред“ и т.н. Децата могат да бъдат стимулирани да разчитат елементарни схеми или кар-
ти, които да оцветяват и да се опитват да се ориентират по тях. Тук могат да се включат различни пътни 
знаци, съотнасянето на дадена форма с определен предмет – прозорци, кутии, топки, кухненски съдове 
и мн. др. Първоначален опит със симетрия децата могат да придобият в дейности с огледало или с огле-
дални образи на стълба, метла, превозни средства, спортни игрища и всякакви предмети/обекти, позна-
ти от тяхното ежедневие.

Обучение в математически дейности за големина и измерване може да се осъществява, когато деца-
та се измерват в медицинския кабинет – колко са високи, колко тежат и с колко са пораснали от послед-
ното измерване. Друг вид подходящи обучителни дейности са с измерването на количества на хранител-
ни продукти, като тук могат да се включат въпроси за определяне на вероятности: „Колко чаши могат да 
се напълнят от една бутилка сок? Може ли с останалия в бутилката сок да се напълни цяла чаша?“. Ако е 
възможно приготвянето на сладкиш, може да се измерва и изчислява необходимото количество проду-
кти за направата му, както и за колко време ще се изпече във фурната. Подреждането на децата по висо-
чина е също подходяща игра, като тук те могат предварително да предположат кое дете е по-високо/по-
ниско от другото и след това пряко да установят сравнението.

За определяне на вероятност и данни може да се започнат занимания още рано сутрин. Има различ-
ни дейности, резултатите от които могат да се отбелязват с диаграми или схеми, така че децата да доби-
ят елементарни представи за смисъла и символиката им. Децата могат да добиват опит за вероятност в 
игри със зарове – какъв е шансът да хвърля шестица? Каква е вероятността да стана победител? Кое мо-
же да го промени? Те могат да сравняват и описват резултатите с останалите деца, а учителят да отбеляз-
ва получените данни. Подобен развиващ ефект имат и някои игри с карти. Предварителното събиране на 
данни пък е подходящо в случаите, когато на децата им предстои дадено пътуване – какво ще бъде вре-
мето, откъде ще се тръгва, по кой път ще се мине и т.н.

Математика в играта
Един от най-благоприятните начини за организирането и предлагането на разнообразни възможнос-

ти за обучение в предучилищна възраст безспорно е играта. Обобщавайки формалните характеристики 
на играта, Huizinga [6] я описва като свободна дейност, която се разграничава съзнателно от обикнове-
ния живот. Макар и на ужким или несериозно, тя се усвоява интензивно от играча до самия край. Играта 
протича в рамките на своите собствени граници на време и пространство според определени правила и 
акуратно поведение. Фрьобел също описва по подобен начин същността на играта [7]. Като нейни важни 
компоненти той отбелязва свободата, радостта и правилата. Там, където от строгите ограничения се из-
ключва елементът на свободата, не може да става въпрос за игрови дейности.

Тази форма на обучение е в основата на възпитанието в предучилищна възраст. Избраните от педаго-
зите занимания с децата трябва да са съобразени с тяхната степен на развитие и да ги стимулира актив-
но да преоткриват околната среда. Според голяма част от специалистите добрите програмни системи на 
обучение са тези, които предлагат на децата разнообразно игрово поле на изява и в които възпитатели-
те също участват и задвижват активно процеса на игрово взаимодействие, като помагат и съдействат [8]. 
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Обучението по математика също може да се осъществява с включването на различни игри, с които 
децата са имали опит в своето ежедневие. По отношение на число и структура могат да се провеждат иг-
ри със зарове, които са с точки или с цифрите на числата от 1 до 6. Така децата се научават да разпозна-
ват изображенията, които се падат и в най-добрия случай започват да овладяват техния състав чрез раз-
лагане и събиране: „Три и три прави шестица“. Те следят кой е наред да хвърля заровете и така се науча-
ват да броят поредно, във възходящ и низходящ ред, внимават при точното отброяване (принцип на под-
реждане едно към едно – всяко движение/предмет се отброява само веднъж) и дори могат да се научат 
да броят по двойки/през две. 

Разбирането на структурата на числото и подобряването на числовите представи в игри със зарове е 
постижимо и e доказано от съответни изследвания [9]. Освен тях има безброй много други идеи за игри, 
които могат да се провеждат за целево ранно математическо обучение. Такава е играта „Разбойници и 
златно съкровище“ [7]. Върху основа е изобразена числовата редица от 1 до 20. На полето с цифрата 10 
има съкровище. Двама играчи хвърлят последователно зар, като се опитват да занесат съкровището в пе-
щерата (единият играч започва от 1, а другият – от 20). По този начин децата могат да овладеят числата, 
техните цифри, числовата редица и да се научат да броят във възходящ и низходящ ред. Играта може да 
се провежда както с пионки/пулове/камъчета, така и като самите деца се движат върху цифрите на пода, 
като в предучилищна възраст те могат да се редуцират от 1 до 10:

        

Фиг. 1: Варианти на играта „Разбойници и златно съкровище“
Друг пример за игра по ядро число и структура е „Събирам скъпоценни камъни“ [7]. Играчите са под-

редени в кръг и всеки придвижва своя пул/пионка след хвърляне на зар. Когато попадне на поле, на което 
е изобразено определено число, играчът взима съответния брой скъпоценни камъни. Победител е този, 
който накрая е събрал най-много от тях. Както при предходната игра, по същия начин и тук децата овла-
дяват определени числови представи, количествено и поредно броене.

Игрите с карти също могат да съдействат за разбирането на количества. Има карти с най-различни из-
ображения – пръстите на ръката, точки, геометрични фигури и т.н. Те могат да се провеждат и със състе-
зателен характер, а педагогът може да създава и променя непрекъснато правилата, така че този вид игри 
до голяма степен развиват въображението. 

За овладяване на представи по ядро пространство и форма още Фрьобел е дал примери за много иг-
ри. На първо място той споменава строенето и конструирането с различни градивни елементи, което мо-
же да се осъществява както по инструкции на възпитателя, така и свободно от децата. По този начин те 
правят връзка и със своето собствено тяло. Ако например в дадена конструкция липсва едно кубче, то би 
могло да бъде заместено от две триъгълни призми; правоъгълен паралелепипед може да се образува от 
два куба и т.н. Строенето по схема/образец/модел също може да се проведе като обучителна дейност с 
игрово взаимодействие. Идеята се предлага не само от даровете на Фрьобел, но и от много съвременни 
игри. Такива са различните мозайки, конструктори и сглобки, които дават възможност на детето да добие 
опит с повърхнини, разнообразни симетрични форми и начините, по които те могат да се съчетават. Има 
най-различни изображения, чрез които децата могат да добият представа за симетрия, като игрите с ог-
ледало им доставят особен интерес. Игри от сорта на „Не виждаш това, което виждам аз“ развиват сен-
зориката и овладяването на свойствата на предметите, като децата се учат да ги разпознават и описват.

Класически игри по ядро измерване и време са криеница (измерване на времето чрез броене), „В ма-
газина“ (претегляне, сравняване на величини) или „Колко стъпки трябва да направя?“ (много малки стъп-
ки са съпоставими с малко големи стъпки). В предучилищна възраст ежедневният опит е от особено зна-
чение, затова е препоръчително децата да се обучават в овладяването на математически представи и в 
нерегламентираните, свободните игрови ситуации по теми, които са познати и близки до техния опит (на-
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пр. „В магазина за обувки“). 
По същия начин игрите по ядро вероятност и данни предлагат разнообразни възможности за учене: 

по време на игри със зарове децата добиват опит с понятието вероятност. За по-лесно систематизиране 
са подходящи някои от следните игри: фигури, които са с два различни цвята, се хвърлят/търкалят и игра-
чът трябва да познае кой цвят ще се падне. Ако се използват различни уреди (напр. куб с четири сини и 
две червени стени или триъгълна призма с една червена и две сини страни), чрез многократно хвърляне 
децата могат да овладеят разбирането, че вероятността да се падне определен цвят/резултат зависи от 
формата и свойствата на съответния източник. Така игровите ситуации могат да се прилагат и за прогно-
зиране на невъзможни събития.

Процесът на усвояване и прилагане на знания се предполага да бъде успешен, когато се създава пе-
дагогическо взаимодействие, в което децата са активни участници и се концентрират върху мисленето и 
изразяването по различни начини. На този принцип е много по-вероятно те да запазят и трансформират 
знанията си и в ежедневния си живот [10]. Разработени и проведени по този начин педагогически ситуа-
ции, в които акцентът е поставен върху ориентирането в математическата страна на действителността, съ-
действат за развиването на умения за анализиране на данни и информация.

В този контекст бе проведено изследване, проследяващо развиването на математическо мислене при 
деца от предучилищна възраст в конкретни практически ситуации, по време на които се борави с конструк-
тивен материал. Разработен бе педагогически модел за развиване на математическо мислене на деца от 
5–7-годишна възраст в ситуации, предполагащи дадена конструктивна дейност. В основата на този модел, 
който се доближава до методиката на Steinweg, стои разбирането на математическо мислене като система 
за усъвършенстване знанията и уменията на децата в дадена математическа ситуация, свързана с анализ на 
данни, числови представи, пространствени представи, измерване, геометрични фигури и форми – об-
разователни ядра, които са както самостоятелно обособени, така и в комбинация помежду си.

Комбинирането на двете образователни направления – Математика и Конструктивно-технически и 
битови дейности в нерегламентирани задължителни педагогически ситуации през периода октомври 
2014 г. – април 2015 г. имаше за цел да докаже своя благоприятен ефект върху развиването на математи-
ческите компетенции при 5-7-годишните деца. Ролята на дидактичния конструктивен материал е ключо-
ва за протичането на дадена математическа ситуация. Благодарение на идеята, която е заложена в него, 
може да се стимулира детската инициативност и да се постави акцент върху уменията за анализ и стре-
меж към изява. 

Изследването се проведе с общо 100 деца, разпределени в две групи – експериментална и контрол-
на. Премина се през три основни етапа – констатиращ, формиращ и контролен. По време на констати-
ращия етап с децата се проведоха диагностични процедури със съкратения вариант на Теста за училищ-
на готовност, който е стандартизиран и съобразен с международните изисквания за подобен вид диагно-
стика, като се включиха само задачите с математически контекст [11]. По този начин се установи нивото 
на овладени математически представи при децата от двете групи. Констатира се, че най-големи затруд-
нения те са срещнали със задачи, свързани с количествените отношения, по-конкретно с установяване-
то на множества.

Формиращият етап на изследването протече в периода от месец ноември 2014 до месец април 
2015 г., по време на който се изпробва модела на обучение с децата от експерименталната група в ОДЗ 65 
„Слънчево детство“, гр. София. Ключова идея бе прилагането на допълнителен сензорен материал, който 
да стимулира познавателната активност на децата и действайки с него, те да овладеят по-плавно и осеза-
емо определени математически представи и отношения. Дейностите се осъществяваха не само индиви-
дуално от всяко дете, но и групово, с основната идея достигането до определено математическо позна-
ние да се основава и на диалогичното взаимодействие и колективно споразумяване с другите. Може да 
се конкретизира, че педагогическото взаимодействие се основаваше на субект-субектната форма на об-
щуване, като в центъра на образователния процес бе поставено детето, а не самият модел на обучение.

В темите от експерименталния модел бяха включени разнообразни задачи под формата на игри и уп-
ражнения за развиване на елементарни математически знания и умения, свързани с конкретната обуча-
ваща среда и ежедневие на децата. Темите са общо 16 на брой, предвидени за провеждане като задъл-
жителни нерегламентирани педагогически ситуации със средна продължителност 30 минути в рамките 
на 24 седмици, допълнително към регламентираните по програма ситуации. Най-общо казано, задачи-
те включват дидактични игри, по време на които децата да боравят с конкретен материал – хартия, кар-
тон, строител, семена, тесто, пластилин, кламери, кибритени клечки, конструктори, които да изрязват, за-
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лепват, подреждат, сортират по определени правила, водещи до решаването на дадена задача/проблем. 
Следва да се представят някои от тях по всяко едно ядро, като анализът на данни всъщност присъства във 
всяка една дейност, по време на която детето възприема, обработва и събира определена информация. 
Умението да се обработват и съхраняват данни, да се достига до определени изводи, да се взема реше-
ние и да се разрешават проблемни ситуации са все дейности, включващи метода на анализ.

Всяка сутрин преди и по време на закуска могат да се провеждат въвеждащи задачи под формата на 
беседа, които изключват дидактичен материал. В различен момент учителят задава следните въпроси на 
децата: „По колко деца има на всяка маса?”, „Поравно ли са децата от тази маса с тези от другата?“, „Кои 
са повече?“, „Кои са по-малко?“, „С колко децата от тази маса са повече от тези на другата?“, „Всички де-
ца ли са дошли днес?“, „Кои деца днес не са дошли на детска градина? Колко общо са те?“ (ако не са по-
вече от 10), „Колко от тях са момичета?”, „Колко от тях са момчета?” и т.н. 

Стимулираща преживяванията е задачата с късане на хартия, която включва количествени и пространстве-
ни представи. Всяко дете получава лист от вестник. Когато всички вече ги държат, учителката казва: “Внима-
ние!“ и бързо казва дадено число. Всяко дете трябва да разкъса своя лист на съответния брой парчета. От вся-
ко парче вестник се прави топче, след което всяко дете получава разграфен лист А4 с числата от 1 до 10 и тряб-
ва да постави във всяка колонка толкова топчета, колкото показва цифрата на съответното число. 

От подобна категория е и играта „Подреждане на квадрати“. Всяко дете получава таблица, разграфе-
на на 10 реда и 6 или повече колонки. Колонката най-вляво е с цифрите на числата от 1 до 10, а под вся-
ка останала е изобразен определен цвят. Децата получават 5 ленти от хартия с различен цвят, като от вся-
ка лента трябва да изрежат 10 квадрата. След това получават инструкция колко еднакви по цвят квадра-
та да поставят във всяка колонка. Като ориентир им служат цифрите на числата и изобразените в отдел-
ните сектори цветове. 

Фиг. 2: Игра „Подреждане на квадрати“

За задача с измерване всяко дете получава пластилин и картонена линия, която се състои от 10 мер-
ни единици. Пластилинът трябва да се разточи с дължина, отговаряща на определен брой единици, ка-
то за ориентир служи линията. 

Игрите с кибритени клечки и разнообразни геометрични фигури също са атрактивни за децата. Една 
от идеите е всяко дете да пресъздаде по шаблон изображение с помощта на кибритени клечки/геомет-
рични фигури от хартия в различен цвят, като внимава в каква посока е разположена всяка една от тях. 
Още по-увлекателна е работата с тесто вместо пластилин, което се разточва и от него чрез сплескване и 
изрязване се оформят различни геометрични фигури, които след изсъхване или изпичане могат да се оц-
ветят в различни цветове.

Симетричните свойства в математиката могат да се прилагат чрез различни трансформации. Способ-
ността да се допълват симетрично различни изображения при децата от предучилищна възраст (особе-
но в подготвителна група) вероятно зависи от това дали те могат да предположат какво представлява ця-
лата фигура, когато е дадена само едната ù половина. Подходящи игри от този вид са децата да изрязват 
по пунктирани линии неправилно комбинирани симетрични изображения на геометрични фигури, след 
което да ги съчетаят и залепят правилно. 

През месец април 2015 г. по време на контролния етап на изследването се проведоха повторни ди-
агностични процедури със съкратения вариант на Теста за училищна готовност и с двете групи. Децата от 
експерименталната група, които бяха обучавани по посочения модел, показаха значително по-добри ре-
зултати от тези от контролната група. Забеляза се напредък в овладяването на числовите представи. На 
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голяма част от въпросите, които бяха за установяване на количества и които на входящата диагностика бя-
ха затруднили децата, се дадоха повече верни отговори. Положителен ефект имаше и при децата, които 
първоначално имаха по-нисък резултат на теста, което доказа, че посредством ранна и подходяща подго-
товка могат да бъдат избегнати бъдещи трудности по отношение на числовите представи.

Оттук за обучението по математика в детската градина може да се обобщи, че за по-добра асимилация, 
особено при децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа, е необходимо подходящо изложение на 
информацията. Не бива да се забравя, че, макар и условно, мисленето на децата в предучилищна възраст е 
предимно нагледно-образно. Все още е необходимо заниманията да се поднасят с игров акцент, който по 
непринуден начин да събужда детското любопитство и желание за взаимодействие. Също така, колкото по-
близки до житейския опит са ситуациите, в които децата се поставят, толкова по-успешно те могат да овла-
деят съответните математически представи. Децата, които по-трудно извличат математическия контекст в 
ежедневието, трябва да имат възможност да се концентрират върху това по време на обучението. Добър 
подход за тази цел е изборът на дидактичен материал от плоскости/фигури/конструктори, благодарение на 
който числата и техните цифри да могат да се представят като постоянно нарастващи по големина, височи-
на или обем. Така по-лесно се възприема абстрактната страна на числата и в същото време се дава възмож-
ност на децата да действат и да интерпретират с материала, за да разберат структурата на числата.

Ако този вид дейности, свързани с ежедневието и игрите на децата са успешни, не е необходима до-
пълнителна мотивация за обучението по математика [4]. Не бива да се забравя, че трябва да се дават 
предложения и за деца със специални образователни потребности и обучителни трудности, както и за та-
кива с по-задълбочени познания, в което всъщност се крие и високият професионализъм на педагозите.
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Abstract: Teaching mathema  cs in primary school gives the opportunity to develop students’ mathema  cal 
thinking. The aim of this research is to present some applied op  ons, which will contribute to the development 
of logical thinking of students in primary school during the mathema  cs teaching process. This ar  cle is the re-
sult of my pedagogical interest in the problem of raising student achievement in mathema  cs by applying tech-
niques for educa  onal reasons. The crea  on of las  ng interest in learning math, overcoming the iner  a of stu-
dents and persuading them that they receive knowledge with prac  cal value are achievable if didac  c process 
intensifi ed and it has diversifi ed. This can be achieved in line with the tradi  onal input and innova  ve methods, 
devices, techniques. Innova  ve tools to apply and games.

Keywords: mathema  cal thinking, logical problem, teaching in mathema  cs, primary school 

Училището не може да остане встрани от бурното навлизане на новите информационни и комуника-
ционни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения живот. Факт, продиктуван от глобализиране-
то на съвременното общество, в което владеенето и ползването на информационни и комуникационни 
технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за 
неговата лична и професионална реализация и израстване. Не трябва да се забравя, че използвайки ИКТ 
в учебната дейност, учителят удовлетворява потребностите и интересите на учениците, осигурява по-до-
бри условия за работа в екип, създава условия за прилагане на метакогнитивния подход в преподаване-
то, чрез който вниманието на учениците се насочва към процеса на собственото им учене на базата на ре-
флексия и анализ. Повишаването на активността на учениците при обучението се определя като основна 
педагогическа дейност. Стремежът е да се намерят начини за внасяне на външна мотивация там, където 
липсва вътрешна. С навлизането на информационните технологии в училище, възможностите за постига-
не на оптимални условия за това са много по-големи.

Обучението по математика в началния етап на ОУ оказва значително развиващо въздействие върху 
учениците. Най-същественото при усвояването на математически знания е да се овладеят общи и рацио-
нални подходи на познавателната дейност. Представената тук добра практика е на тема „Да научим по-
вече за историята на България – умножение и деление до 1 000 000“ и се основава на схващането, че ин-
тегрирането на предметите човекът и обществото и математика води до повишаване на мотивацията и 
ефективността на образователния процес. Урокът се проведе в град Пазарджик в ОУ „Проф. Иван Бата-
клиев“ през месец март 2017 година. В него е използван мултисензорен екран тъч дисплей с многоези-
чен софтуер mozaBook, който е с богат набор от инструменти. mozaBook е образователен презентацио-
нен софтуер за интерактивна дъска с вградени приложения на образователни видеоклипове, интерактив-
ни 3D модели, които се превеждат и на български език. Ефектните, анимирани презентации, допълнени 
с видеоклипове и 3D сцени подобряват визуалната култура на учениците и засилват интереса към учене-
то. Учителите могат да създават свои собствени презентации или да превърнат своите учебници в инте-
рактивни само с няколко щраквания на мишката. Електронните учебници и презентации могат да бъдат 
обогатени с изображения, чертежи и интерактивни 3D модели, както и персонализирани работни листо-
ве, създадени с вградения редактор на упражнения в mozaBook. Повече от 100 тематични приложения 
предоставят уникален начин за преговор и задълбочаване на придобитите знания.

ЗЕМЯТА НА ДРЕВНИТЕ НИ ПРЕДЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МАТЕМАТИКАТА

THE EARTH OF OUR ANCIENT FORESTS IN THE FIELD OF MATHEMATICS

Верка Маратилова 
ОУ „Проф.Иван Батаклиев”

Verka Maratilova
Secondary School „Prof. Ivan Batakliev“
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Софтуерът поддържа сензорни функции, неговият потребителски интерфейс може да се адаптира 
към размера на дисплея и да се използва, както на интерактивни дъски, така и на лаптопи. Наличен е в 
онлайн магазина в няколко варианта: за ученици, учители и за обучение в клас на следния адрес https://
www.mozaweb.com/bg/mozabook.

Включените задачи са съобразени с учебното съдържание и поставените в урока акценти, а тех-
ническата сложност за изпълнението им е съобразена с възрастовите особености на учениците. Ин-
струментите на mozaBook се използват за онагледяване на учебното съдържание и за фронтална ра-
бота с екипите. С тях са разработени задачи от различни таксономични нива: за проверка на знания, 
за разбиране, за анализ и синтез. Изборът и приложението на инструментите в урока зависят от за-
мисъла на урока, от творческото виждане на учителя и от възможностите на учениците. Умението за 
работа в екип представлява комплекс от редица положителни качества, най-важните сред които са 
толерантност, търпение, съпричастност. Екипната организация при работа с mozaBook е продиктува-
на от необходимостта учениците да общуват помежду си, да обменят идеи и знания, да се формират 
у тях качества за водене на интелигентен диалог, аргументиране на мнение, както и умения за зачи-
тане, уважение и приемане на различно чуждо становище. В хода на урока бяха оформени 4 екипа с 
по 6 ученици в екип. Съществен елемент е учениците да координират работата и след приключване-
то й да представят крайния продукт. Софтуерът дава възможност на учениците да видят верния отго-
вор на екрана.

Математиката е дисциплината, която има голям принос за развитие на творческото мислене. А екип-
ната работа може да се разглежда като важен елемент в процеса на обучението по математика. Тя има 
голямо възпитателно, образователно, развиващо и практическо значение и съдейства за развитието на 
паметта и въображението. 

Целта на урока е да се актуализират знанията на учениците за действията умножение и деление на 
естествени числа, уменията за извършване на устно и писмено умножение и деление на многоцифре-
ни числа с едноцифрено число, за разпределяне на отговорности и вземане на екипни решения. Задачи-
те, които са поставени са за развиване на наблюдателност и засилване на любознателността на ученика.

В началото на урока учениците получават творческа задача с опора за нейното изпълнение. На все-
ки екип се поставя условие да реши задачите и до отговора им да постави съответната буква от шифъра. 
Проверката е насочена към осмисляне на действията умножение и деление. С прилагането на размести-
телно и съдружително свойство учениците могат да разместват и групират множителите, за по лесно ум-
ножение. Шифърът е разположен след края на задачите в таблица с числа, под които са поставени букви 
от азбуката. При правилно решение се получават имената на племена и народи, населявали преди много 
векове нашите земи. В хода на изпълнение на тази част от задачата на екипа се наблюдава как ученици-
те работят заедно върху решаването на общата задача и са обединени в усилията си. Комуникирайки по-
между си се подкрепят, въпреки че от страна на лидерите в екипите има заповеди, разпореждания и ин-
струкции кой как да работи. 

С тази задача се актуализират знанията на учениците за цивилизацията на траките, елините и римля-
ните. Чрез вградена презентация в работната тетрадка на mozaBook се дава допълнителна информация 
за различието и взаимодействието на древна Елада и древна Тракия, както и за римското наследство в 
България. Научават, че в древността на българските земи се развили три цивилизации: тракийска, елин-
ска и римска. Любопитни факти получават за най-голямото тракийско царство в Европа – Одринското, за 
Долината на тракийските царе, за елините като изкусни мореплаватели, за римляните, създали най-мо-
гъщата древна държава в Европа + Римската империя. Интерес предизвика и информацията за един от 
най-големите римски градове от началото на Новата ера – Никополис ад Нестум, построен от император 
Траян през 105 г. от н. е. Идеята е, че чрез обучението учениците трябва да достигнат до нещо ново в ин-
дивидуален план – като знание, умение, отношение.

За да научат повече за старите вярвания в следващата творческа задача учениците решават задачи 
за намиране на неизвестно число. Под всяка задача има дума и при правилно решение трябва да поста-
вят на мястото на съответното число изпуснатата дума в текст. С помощта на интерактивните упражнения, 
обогатени с илюстративен материал в mozaBook учениците попълват текста. В края на упражнението се 
обобщава работата на учениците по поставената задача, свързвайки я с наученото за вярванията на тра-
ките и елините, като по този начин се създава интерес и към обучението по човекът и обществото в чет-
върти клас. Желанието за работа в екип на учениците се вижда в позитивна нагласа и бърза организация. 
Учениците се държат свободно, дискутират, помагат си.
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Системната, задълбочена и целенасочена работа върху решаването на разнообразни задачи, допри-
нася в голяма степен за изграждане у учениците на умения за бързо, точно и вярно извършване на опера-
циите умножение и деление. В следващо упражнение учениците попълват верижки, за да научат важни 
дати от нашата история, като годината, в която умира хан Аспарух, годината, в която начело на държавата 
застава хан Крум, както и годината, в която начело на държавата застава хан Омуртаг. Правилното реше-
ние на задачите се проверява чрез редактора на упражнения в платформата mozaBook. 

За да прочетат мъдрите думи на хан Омуртаг в последното упражнение, четвъртокласниците трябва 
да решат правилно задачи за намиране обиколката на правоъгълник, да намерят страната на квадрат с 
обиколка, равна на обиколката на правоъгълника, да намерят лицето на правоъгълника и квадрата. Тър-
сенето на причинно-следствените връзки чрез възможностите, които предоставя платформата mozaBook 
прави усвоените знания не само трайни, но и дълбоко осъзнати. „Човек и добре да живее, умира и друг се 
ражда“ -това е текстът на прочутия надпис на хан Омуртаг. С думите на владетеля се слага финал на урока 
като се прави анализ на философското разбиране за преходността на човешкия живот и за стремежа на 
човека да остане в паметта на потомците с делата си. За проверка на задачата са използвани илюстрации 
и фотографиите като нагледен материал, представящ определена информация за българския владетел. 

Описаният урок предоставя възможности за осъществяване на междупредметни връзки: с български 
език и литература (четене на текста на задачите, формулиране и записване на отговора с отделни думи); 
с човекът и обществото (решаване на текстови задачи, свързани със събития от историята на България.).

Изводи:
Прилагането на иновационните техники за учебно мотивиране в обучението по математика повиша-

ва ефективността в обучението, вследствие на изградените у децата трайни знания, умения и навици за 
работа. Постига се равнище на математическо мислене, изразяващо се в по-голяма гъвкавост, самостоя-
телност, широта, точност, критичност, творчество. Екипната работа развива математическото мислене на 
учениците и ги приучава .да наблюдават, анализират, синтезират и обобщават. Чрез математическите пъ-
тешествия предметът става по-привлекателен и се развиват интереси и към като историята. Подготовката 
за изпита за външно оценяване става по-непринудена. Учениците с желание и ентусиазъм приемат всич-
ко ново, поднесено им в обучението. Повишената мотивация за активно участие в учебния процес неми-
нуемо допринася за ефективността на обучението по математика.

Моделът на така осъществен урок с успех може да се прилага и в други учебни предмети.
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Творческите проекти на учениците са създадени по проект „Твоят час“, Оперативна програма «Нау-
ка и образование за интелигентен растеж» 2014-2020г.,Процедура на директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ: BG05M20P001 2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 
на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“.

Abstract: The report shall show knowledge and skills of students from 125 SU „Boyan Penev in the school 
year 2016/2017, when working with the virtual school offi  ce in mathema  cs and its applica  on in crea  vity in 
graphic design. They work with a variety of geometric shapes and graphics programs. Create graphic symmet-
rical ornaments, snowfl akes, stars, rose  es, wallpaper, collages. Work with mul  ple libraries, tools, eff ects, 
and fi lters with a lot of ideas, imagina  on and inspira  on. Their works have the spirit and emo  on, carry a sense 
of challenge and originality and are recognized in their style and originality.

So combine your knowledge of mathema  cs in the digital graphics such as translate their wishes into beau-
 ful works, par  cipate in contests and races and won numerous awards.

 Keywords: Mathema  cs and art, computer Graphics, graphic Design, crea  vity of students, graphics pro-
grams, 125 Secondary school „Boyan Penev“– Sofi a, Kremlina Cherkezova

Статията представя опита на автора от работата по проекти „Твоят час“ през учебната 2016-2017 годи-
на в 125 СУ „Боян Пенев“, София. Реализираната педагогическа практика е продължение на многогодиш-
ната работа на автора по друга програма на МОН – европейски проект „Успех“. Целта на статията е пред-
ставяне на опит и резултати в помощ на учители и ученици. Темите, по които се работи са свързани с ма-
тематика, компютърна графика и приложно изкуство.

І. Работа по проект „Твоят час“.
Поставянето на начало на работата по проект „Твоят час“ в 125 СУ „Боян Пенев“ е особено важно за 

автора, тъй като това е нова месторабота, с нови колеги и нови ученици, незапознати с предишните раз-
работки и педагогическа практика. Оформи се екип от учители по информационни технологии, които се 
запознаваха с опита на автора и постигнатите резултати през миналите години. Сформираха се групи по 
проект „Твоят час“, в които се записаха за участие четири групи от трети до шести клас, общо 60 деца. За-
почна подготовка по темите „Математика с компютър“, „Компютърна графика“ и „Приложно изкуство“. 

Темите, които избрахме да учим и творим са свързани със запознаване, експериментиране, зат-
върждаване и надграждане на знания и умения на учениците в областите: математика, симетрия, компю-
търна графика, анимация, приложно изкуство. 

 Фигура 1. Работа с екипите на г-жа Станчева, г-жа Каменова и г-жа Черкезова

Започнахме занятията по групи (Фигура 1). През първият месец на работа – м. ноември, екипът учите-
ли работи усърдно за усвояване на новите програми и техники за работа. За учениците всичко беше мно-

МАТЕМАТИКА И ИЗКУСТВО

Кремлина Любомирова Черкезова
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го ново, но беше и много интересно. Трябваше да запознаем учениците с възможностите на програмите 
– графичните редактори, цветови палитри, редактиращи действия, математически програми. Новите за-
нимания провокираха интереса и въображението и решихме да наблегнем на по-сложни геометрични 
и графични програми и да създадем интересни творби. Учениците работиха с множество програми съ-
държащи нови възможности, повечето онлайн. Това са програмите „Виртуален кабинет по математика“, 
GeoGebra, Sumopaint, FlamePaint, PixLr, Pizap, Photoscape, Zefrank.com /scribbler/too и други (Фигура 2). Те 
научиха действието на много бутони и команди, комбинираха множество цветове, филтри и ефекти. Ед-
на и съща рисунка, колаж или снимка обработваха в няколко програми за да се постигне най-добър ре-
зултат. 

Фигура 2. Моменти от работата на учениците

По време на нашата работа с различните програми започнахме с изчертаване на геометрични фигу-
ри, приложихме симетрия, задавахме различни параметри за брой, цикъл, осветеност, наситеност, про-
зрачност, големина, работа със слоеве и получихме графични симетрични орнаменти, розетки, тапети, 
калейдоскопи, фонове, анимации. Във “Виртуалния кабинет по математика“ (Фигура 3) разгледахме мно-
жеството нови примери и логически задачи с различна насоченост и построихме различни фигури – звез-
ди, снежинки, сърца, тапети, паркети и др. Учениците работиха с голямо желание, вдъхновение и мно-
жество идеи. Създадохме чрез новите възможности на програмите чертежи, развивки, рисунки, колажи, 
анимации. Те усвоиха умения да обработват снимки.

 

Фигура 3. „Виртуален кабинет по математика“, теми „Звезди“ и „Снежинки“

Ентусиазмът и позитивните резултати доведоха до решението да участваме в различни конферен-
ции, състезания и конкурси. Първото състезание, в което участвахме онлайн беше на сайта www.Tonediko.
com – сайт за всички, които обичат занимателната математика и изкуството – тема „Звезди“. Учениците с 
голямо въображение създадоха множество звезди, съзвездия, пейзажи и ги качиха на сайта за гласува-
не. Така за първи път участвахме в с постери и презентация на конференциите за работата на ученици-
те на ИМИ БАН (Фиг. 4) на тема „Динамична математика в образованието” на 5.12.2016г. и 11.02.2017г. и 
спечелихме награда за участие с представяне работата на учениците в 46 конференция на математиците 
в Боровец през месец април 2017г.
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Фигура 4. Участие с постери ИМИ БАН

През месец януари, при обявяването на наградите от конкурса „Звезди“ повечето бяха на нашите уче-
ници. През останалите месеци на упорита работа участвахме в различни състезания и конкурси – 7-ми 
национален конкурс за компютърна рисунка, колаж, фотография, портрет „Виртуална пролет”, гр. Бургас, 
м. март, участие в състезанието „BIGTOME” в 134 СУ „Димчо Дебелянов”, София, м. април, Осми между-
народен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“, Хасково 2017, м. април, кон-
курс „Тонедико“, тема „Празници“, м. април и други.

ІІ. Цели на групите
Целите, които си поставихме са свързани с творчеството на учениците и новите предизвикателства в 

областта на математика с компютър и компютърна графика:
  Учениците да усвоят нови знания, умения и компетенции в областта на математиката и графичния 
дизайн;

  Повишаване активността и мотивацията, ентусиазма и творческото мислене; 
  Да ни накарат да усетим силата на тяхното въображение;
  Интегриране на ИТ в обучението по математика и изобразително изкуство за повишаване актив-
ността на учениците, затвърждаване на знанията им, формирането на умения за индивидуална и 
екипна работа. 

ІІІ. Етапи от работата на клубовете по графичен дизайн:
Работата в групите следва проектно-ориентиран модел. Занятията се провеждат в извънучебно вре-

ме, но подпомагат работата ни в ЗП по ИТ. Дейностите са свързани с запознаването и работата на различ-
ни програми и обработка на снимки. Използват се междупредметни връзки – знания от математика, гео-
метрия и изобразително изкуство.

Реализация на проектната работа се осъществява в три етапа:
1. Организационен етап
Учениците се запознават с новите програми и възможности за работа в групите. За всяка програма се 

демонстрират възможностите – нови бутони, филтри, ефекти, каква обработка може да се приложи и др. 
Новите ни изследвания за интересни графични програми online в Интернет са програмите PixLr с много 
нови четки по категории, FlamePaint и Zefrank.com/scribbler/too. Чрез тях може да се рисува с четка воал и 
с четка като конци. Чрез въображението си, учениците получават неповторими фонове и рисунки, а про-
грамата scribbler/too има красиви анимации.

 

Фигура 5. По време на работа на презентациите
2. Оперативен етап
Осъществяват се основните дейности от работата в групите. Учениците доусъвършенстват своите зна-

ния, умения и компетенции като създават табла и презентации с творчеството си – рисунки, колажи, пей-
зажи, анимации.
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Фигура 6. Рисунки и колажи за конкурса „Творчество без граници“

3. Продуктивен етап
Осъществи се в рамките на представителни изяви и посещение на родители по време на работа. През 

тази учебна 2016/2017 година проектът стартира през месец ноември и завърши с изяви през месец май. 
Гости са родители, учители, съученици. По време на представянето всеки ученик коментира творчество-
то си – тема, използвани програми и техники за работа. На изявилите се ученици се раздадоха награди.

 

Фигура 7. Представителни изяви
4. Резултати и награди
Учениците създадоха рисунки, колажи, анимации, обработваха снимки. Усвоиха нови знания, умения 

и компетенции в областта на математиката, ИТ, ИИ. Повишиха познавателната си активност, инициатив-
ност, творчество и приложимост. Участваха в национални състезания и международни конкурси, получи-
ха награди – „Виртуална пролет“ – 3 награди, „Творчество без граници“ – 5 медала, “BigTome” – 1 награ-
да, “Тонедико” – 10 награди и др. Това са добри практики за качествено обучение и възпитание на учени-
ците и тяхната реализация в живота. 

 
Фигура 8. Награди

5. Галерия
Рисунки, колажи, анимации от 3-6 клас Теми: звезди, съзвездия, планети, пейзажи.

3 клас 3 клас 3 клас 5 клас
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3 клас 3 клас 4 клас 4 клас

6 клас 6 клас 6 клас 3 клас

6 клас 4 клас 4 клас 5 клас

3 клас 3 клас 4 клас 5 клас

6 клас 6 клас  6 клас 4 клас

6 клас 6 клас 3 клас 6 клас
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6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

5 клас 6 клас 5 клас 6 клас

6 клас 4 клас 5 клас 6 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас
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6 клас 4 клас 5 клас 6 клас

6 клас 6 клас 5 клас 5 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

6 клас 4 клас 5 клас 6 клас

4 клас 4 клас 4 клас 6 клас

5 клас 5 клас 5 клас 5 клас
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4 клас 5 клас 5 клас 5 клас

6 клас 6 клас 6 клас 5 клас

5 клас  5 клас 5 клас 6 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

5 клас 6 клас 6 клас 5 клас

5 клас 5 клас 5 клас
5 

клас
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Abstract. The isoprocesses are important physical processes that have practical application. A methodology 
for teaching an isothermal process with a graphical method is presented. It is accessible, visual and informative. 
The basic techniques of the method are used. They are graphical illustration, construct graphics on experimental 
results, construct graphics on other graphs, solving graphic tasks. Each isoprocess is described with only one graph 
in existing learning content. All possible representations of the isothermal process are presented and analysed. 
This approach is constructive. The logical thinking of the students develops. The proposed methodology has 
been experimented as an element of technology for forming graphical knowledge and skills. It can be combined 
very successfully with a computer presentation and interactive board. This method can also be applied in the 
study of isochoric and isobaric processes. Qualitative physics knowledge is formed and students are interested 
in working with graphics as a result.

Keywords: graphs, isothermal process, methodology

Увод
Графичният метод е метод, при който се използват графични модели на обекти, явления и закономер-

ности, които представят техни определени елементи, свойства, отношения с относително тъждествени 
релации и аналогии при спазване на критерии за подобие [1]. Реализацията на графичния метод в обуче-
нието по физика е сложен, целенасочен дидактически процес. Целите на този процес са: ефективно онаг-
ледяване на учебното съдържание; възприемане, осъзнаване и осмисляне от учениците на знания за фи-
зични величини, закони, процеси и явления; формиране и развитие на графични умения у учениците; 
формиране на обобщени знания за графичен метод за решаване на физични задачи; повишаване равни-
щето на графична грамотност на учениците; формиране на графична култура [2,3,4].

Необходимостта от използване на графичния метод в обучението по физика се определя от преи-
муществата му: лаконичност, обективност и икономичност; универсалност, инвариантност, достъпност; 
бързо и лесно се разграничават познавателни структури; акцентува се върху най-важното и съществено-
то; предават се ясни структури на съответни познавателни структури; стимулира се зрителната памет и се 
развива наблюдателността; достъпност на графичните модели за учениците от различна училищна въз-
раст [2,3,4]. Графичното представяне е по-пестеливо и по-компактно от словесното. то се използва се при 
изследване на процеси, аналитичното описание на които е недостъпно за учениците в ранни стадии на 
процеса на обучение. Графичните упражнения изискват по-малка логическа напрегнатост. Графичното 
представяне на законите, описващи изопроцесите, както и анализът на графиките спомагат за формира-
не и задълбочаване знанията на учениците за изопроцеси.

Възможности за преподаване на темата „Изотермен процес“ с графичен метод 
Графичното представяне на законите, описващи изопроцесите, както и анализът на графиките спома-

гат за формиране и задълбочаване знанията на учениците за изопроцеси. Представяме някои възмож-
ности за преподаване на „Изотермен процес“ с графичен метод. 

Методически целесъобразно е да се обърне внимание, че графически се представят само равновесни 
състояния и процеси. Равновесното състояние се дефинира като състояние, характеризиращо се с неи-

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА „ИЗОТЕРМЕН ПРОЦЕС“ С ГРАФИЧЕН 
МЕТОД В ОСМИ КЛАС

METHODOLOGY OF TEACHING ISOTHERMAL PROCES SWITH A GRAPHIC 
METHOD IN EIGHT GRADE 

Христина Георгиева Петрова
ПУ „П. Хилендарски“, гр. Пловдив

Hristina Georgieva Petrova
Plovdiv University Paisij Hilendarski, Plovdiv
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зменност на всички термодинамични параметри на системата във времето и еднаквост в пространство-
то в отсъствие на външно въздействие. Учителят обръща внимание, че всяко равновесно състояние мо-
же да се счита определено, ако са известни само два параметъра, напр. Vp, ; Tp,  или TV , . Третият па-
раметър еднозначно се определя чрез останалите два от уравнението на състоянието 0),,( TVpF . 

Учителят дава дефиниция за термодинамичен процес (ТД) и равновесен ТД процес. Всяко изменение 
на състоянието на едно тяло се нарича ТД процес. ТД процес, при който системата преминава само през 
равновесни състояния се нарича равновесен ТД процес.

Поставя се акцент и върху графичното представяне на равновесно състояние и процес. Състояние-
то се представя с точка в съответните координати, а равновесният процес с линия, представляваща мно-
жество от точки, всяка от които изобразява равновесно състояние.

При изучаване на изотермен процес се използва опитната постановка, представена на фиг. 1. Уредът 
за проверка на газовите закони представлява затворен метален цилиндър с гофрирани стени и промен-
лив обем (силфон). За измерване налягането на газа в цилиндъра се използва манометър. Температурата 
на газа се променя чрез потапянето му в съд с вода, която е нагрята до определена температура.

Фигура 1 Схема на опитната постановка за изследване на изотермен процес

Основните идеи на опита за установяване закона на Бойл−Мариот се представят с графичната илюс-
трация (фиг. 2). На тази основа се правят разсъждения, чрез които се достига до формулировката на за-
кона. При намаляване обема на газа се увеличава концентрацията на молекулите. Нараства броят на уда-
рите на единица площ от стените на съда, т.е. налягането нараства. Изменението на налягането при изме-
нение на обема става по такъв начин, че произведението на двете величини остава постоянно. 

Фигура 2 Графична илюстрация на основните идеи на опита за установяване 
на закона на Бойл-Мариот

Учителят дава определение за изотермен процес като процес, описващ се със закона на Бойл−Ма-
риот при постоянна температура. Обръща внимание, че кривата, която представя графично изотермния 
процес се нарича изотерма. Следва да се подчертае, че тя представлява множество от точки, всяка от 
които съответства на определени стойности на налягането и обема при определена температура.

На учениците се дават експериментални резултати за налягане и обем при изотермен процес (табли-
ца 1). Учителят поставя задачата да представят графично зависимостите )(Vfp   и )/1( Vfp  . Мето-
дически целесъобразно е при графичното представяне на зависимостта между p и V за изотермен процес 
на абсцисната ос да се нанесе реципрочната стойност на обема. Тогава )/1( Vfp  е линейна.
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Таблица 1 Експериментални резултати за налягане и обем при изотермен процес
p, a tm 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
V, mm3 99 107 115 124 139 153 157 200 235

310./1 V , 3mm 10.1 9.3 8.7 8.1 7.2 6.3 5.9 5.0 4.3

p.V 138.6 139.1 138 136.4 139 137.7 138.4 140.0 141

Учениците чертаят графиките на двете зависимости (фиг. 3 и фиг. 4), след което ги анализират.

Фигура 3. Графика на зависимостта на налягането от обема при постоянна температура 

Фигура 4. Графично представяне на зависимостта )/1( Vfp  при постоянна температура

Учителят обръща внимание и на възможността за графично представяне на изотермен процес в 
други координати− ),( ÒV (фиг. 5) и ),( Tp (фиг. 6). В тези случаи графиката е права линия, успоредна на 
ординатната ос, тъй като температурата е постоянна.

Фигура 5 Графика на зависимостта на обема от температурата

Фигура 6 Графика на зависимостта на налягането от температурата
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За затвърдяване знанията на учениците се предлагат графични задачи с цел разбиране същността на 
изотермния процес, закона на Бойл−Мариот, а също и формиране и развитие на графични умения. Пред-
ставяме примерни графични задачи.

Задача 1. На фигура 7 линиите 1 и 2 представят графично два изотермни процеса, извършващи се с 
дадена маса идеален газ. Сравнете температурите, при които протичат процесите 1 и 2.

Фигура 7. Графично представяне на изотермни процеси

Задача 2. На фигура 8 е представен изопроцес. Определете: а) вида му; б) числените стойности за p и 
V в т. A, т. B и т. C; в) произведението от налягането и обема на газа за т. A, т. B и т. C; г) напишете форму-
лата, изразяваща закона на Бойл-Мариот за този процес.

Фигура 8. Графично представяне на изотермен процес

Урокът може да се представи и под формата на компютърна презентация. В презентацията може да 
присъства анимация, съчетаваща опитната постановка и паралелното изчертаване на графиката. Друга 
възможност за допълване на методиката с информационните технологии е графично представяне и съот-
ветно интерпретиране на процесите с помощта на интерактивна дъска.

Заключителни бележки
Графичният метод в обучението по физика е нагледен, достъпен и информативен. Особено важно е 

използването на графики при изучаване на изопроцесите. По такъв начин учениците получават по-пълна 
и задълбочена представа за тях. 

Предложената методика е експериментирана като елемент от технология с цел формиране на гра-
фични знания и умения с ученици от СУ „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив. Тя може да се приложи и при 
преподаване на изохорен и изобарен процеси. В резултат се формират качествени знания за изопроцеси 
и се създава интерес у учениците за работа с графики.

References:
1. Radev, P., (1996) Didaktika i istoria na uchilishtnoto obuchenie, Plovdivsko Universitetsko izdatelstvo
2. Reznikov, L.I., (1960). Graficheskiy metod v prepodavanii fiziki, M., Uchpedgiz
3. Petrova, H., (2008) Otnosno formirane na grafichni umenia chrez obuchenieto po fizika, sp. Fizika, kn. 1
4. Petrova, H. (2016). Developing students graphic skills in physics education at secondary school. IOSR 
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Abstract. The graphic knowledge and skills have a specific character and interdisciplinary nature. They are 
a part of the key competencies of the students. They play an important role in education as a tool of learning 
and a factor for positive learning motivation. The specificity of the learning content of the physical module 
of the subject Man and nature implies the initial formation of students, graphic knowledge and graphic skills. 
Some opportunities for developing the graphic skills of students in training on Man and nature Fifth and Sixth 
grade are considered. Emphasis is placed on skills to construct physics graphics and analyse physics graphics. 
Algorithms for construct physics graphics, verbal description and explanation of physical process and graphical 
determination of physical quantity are presented. They guide and facilitate students, work in solving respective 
graphical tasks. Specific examples of constructing and analysing physics graphics are also considered. Concrete 
examples and algorithms are the most accessible way to initially developing of students, graphic knowledge and 
skills.

Keywords: algorithms, graphical skills, physics graphs

Увод
Графичните знания и умения имат специфичен характер и интердисциплинарна същност. Те са част от 

ключовите компетентности на учениците. Играят важна роля в обучението като инструмент на познание, 
като фактор за изграждане на положителна мотивация за учене. Графичните знания и умения са свързани 
с един от основните дидактически принципи – принципа за нагледност. С графичните модели ученици-
те работят в цялостната си познавателна дейност. Графичната нагледност стои в основата на обучението.

Процесът на формиране на графични знания и умения е продължителен. Те се формират в обучение-
то по математика, физика, химия, биология, изобразително изкуство и други предмети. Особено ефек-
тивно е развитието на графичните знания и умения в обучението по математика и физика. 

Възможности за формиране на графични знания и умения в обучението по „Човекът и природата“ 
в пети и шести клас

Илюстрирането на процеси с графики има съществени предимства: акцентира се върху най-важното 
и същественото; стимулира се зрителната памет и се развива наблюдателността; достъпност на графики-
те за учениците от различна училищна възраст. Графичното представяне е по-пестеливо и по-компактно 
от словесното. То се използва се при изследване на процеси, аналитичното описание на които е недос-
тъпно за учениците в ранни стадии на процеса на обучение. Графичните упражнения изискват по-малка 
логическа напрегнатост и обезпечават връзка на мисловната дейност на учениците и техните действия.

Усвояването на умението за създаване на графика играе съществена роля за изграждане на сензо
моторния интелект на ученика, чийто акт е насочен към успеха на действието. От друга страна умението 
за извличане на информация от графика се свързва с развитието на понятийния интелект [1]. Учениците 
започват да усвояват графични умения в обучението по математика още в пети клас. В учебната програ-
ма по математика за пети клас присъства стандарт 3  ученикът умее да интерпретира и оценява инфор-
мация, представена с таблици, графики, диаграми, хистограми. Стандарт 2 от програмата по математика 

ФОРМИРАНЕ НА ГРАФИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО 
ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ В ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС

DEVELOPING GRAPHIC KNOWLEDGE AND GRAPHIC SKILLS IN THE TEACHING 
OF MAN AND NATURE IN THE FIFTH AND SIXTH GRADE
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за шести клас е свързан с уменията на ученика да интерпретира, организира и представя информация с 
диаграма. Очакваният резултат са умения за преминаване от графична в числова информация и обратно.

Спецификата на учебното съдържание от физичния модул в предмета „Човекът и природата“ в пети и 
шести клас също предполага формиране на графични знания и умения [2,3]. В тази връзка съществува не-
обходимост от въвеждане на учениците с конкретни примери как се построява графика. Това е най-дос-
тъпният начин за първоначално формиране на графични умения. Необходимо е учителят да обръща вни-
мание на величините, означени на координатните оси и на правилния изказ на функционалната зависи-
мост. Например, представена е графично зависимост на скоростта от времето; скоростта е постоянна по 
големина, следователно тялото се движи равномерно и т.н.

Предлагаме методика за работа с графики при изучаване на физичния модул на „Човекът и природа-
та“. Ефективността на предложената методика се изследва по отношение на ползи, които са логически 
доказуеми и мои наблюдения в практиката. Методически целесъобразно е първоначално учениците да 
разполагат с таблично представени експериментални резултати. След това представят графично тези ре-
зултати. Учителят може да предложи алгоритъм за построяване на физическа графика [4]:

  (1) Начертаване на правоъгълна координатна система; (2) Нанасяне на означенията на величините 
и единиците им в края на координатните оси: по хоризонталната ос – на независимата променли-
ва, по вертикалната ос – на зависимата променлива; (3) Избор на подходящ мащаб за величините 
по съответните оси; (4) От всеки две съответни стойности на независимата и зависимата променли-
ви, отчетени по координатните оси, се издигат перпендикуляри до пресичането им в точки; (5) Съ-
единяване на получените точки.

При изучаване на физичната величина температура в пети клас на учениците може да се постави за-
дача да проследят измемението на температурата на въздуха в рамките на един ден. След това тези ре-
зултати се представят таблично и с данните от таблицата се построява графиката. Построената графика 
може да се използва и за извличане на информация от нея. Например, учениците определят най-висо-
ката температура, най-ниската температура, разликата в температурите в различни часове на деня и т.н. 

При изучаване на видовете движения в шести клас на учениците може да се постави задача да по-
строят графиката на изменение на пътя с времето при равномерно движение, т.е. графиката път-време. 
Обръща се внимание, че по хоризонталната ос се нанася времето, а по вертикалната ос- изминатият път.

При изучаване на физичния модул от „Човекът и природата“ в пети и шести клас, учителят може да 
работи в посока формиране на умение за извличане на информация от построена графика. Това умение 
включва следните дейности: словесно описание и обяснение на физичен процес, вид движение; опреде-
ляне на числените стойности на физични величини от построена графика; определяне на начина на из-
менение на величините [5, 6]. На учениците се дава алгоритъм за словесно описание и обяснение на фи-
зичен процес:

  (1) Кои са величините, нанесени по координатните оси и съответните им единици; (2) коя част от 
графичното изображение представя съответния физичен процес, движение; (3) какъв е вида на 
процеса, движение; (4) как се изменят физичните величини, характеризиращи процеса в различни-
те участъци от графиката (нарастват, намаляват, остават постоянни). 

Представяме прилагането на алгоритъма при решаване на конкретна задача.
Задача 1. На фигура 1 е представен процесът на топене на стоманен детайл. От графиката определете: 
а) участъка, съответстващ на процеса на нагряване на детайла;
б) количеството топлина, необходимо за достигане на температурата на топене; 
в) стойността на температурата на топене за стоманата.

Фиг. 1 Графично представяне на топене на стоманен детайл
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Решение:
  Участъкът АВ представя процеса на нагряване на детайла с цел достигане на температурата на то-
пене. Участъкът ВС представя процеса на топене на детайла.

  топлината, необходима за достигане на температурата на топене е 700 000 J.
  температурата на топене за стоманата е 1400° С.
Определянето на числените стойности на физични величини е свързано с правилното определяне на 

координатите на началната, крайната и (или) междинните точки от линията на графиката. За тази цел е 
необходимо учениците да построят перпендикуляри към координатните оси.

Много съществено графично умение е определянето на физична величина на основата на графично 
представяне на зависимост между други две, свързани с нея величини. Например, определяне на вели-
чината скорост от графиката път-време при равномерно движение.

На учениците се представя алгоритъм за решаване на задачи от такъв тип.
  Определят се величините по координатните оси и единиците им. 
  Записва се формулата, която свързва търсената величина с величините, представени на графиката. 
  Определят се числените стойности на величините от графиката чрез спускане на перпендикуляри 
към координатните оси.

  Определя се търсената физична величина като се използват формулата от (2) и определените чис-
лени стойности от (3).

Представяме прилагането на алгоритъма при решаване на конкретна задача.
Задача 2. На фигура 2 е представена графиката на изменение на пътя с времето при равномерно дви-

жение. Определете скоростта на това движение.

Фиг. 2 Графика път-време при равномерно движение
Решение: 
1. Избират се точка (точки) от линията на графиката.
2. Спуска се перпендндикуляр от точката към хоризонталната ос и се определя времето t. 
3. Спуска се перпендндикуляр от точката към вертикалната ос и се определя изминатия път s.
4. Прилага се формулата за определяне на скоростта 

t
s

 .

5. За точката с координати (5s , 50 m) скоростта . За точката с координати 

(4s , 40 m) скоростта и т.н. 

6. Прави се извода, че скоростта на движение на тялото е m/s10 .
Графичните умения при изучаване на физичния модул се формират и при графично представяне на 

физична величина, например сила. Представят се графично трите основни елемента на силата – големи-
на, посока и приложна точка. Учениците се запознават с графичното представяне на силата на тежестта, 
на силата тегло, на реакция на опората, на Архимедова сила.

Съществува възможност за реализиране на предложената методика с помощта на интерактивна дъс-
ка, което от своя страна повишава мотивацията на учениците и създава у тях интерес към работа с гра-
фики.
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Заключителни бележки
Графичните умения са съществени умения, които учениците трябва да усвоят първоначално с ръка 

и с мисловна дейност и след това да ги развият чрез експерименти, включващи построяване на графи-
ки, чрез решаване на графични задачи и други графични упражнения. Спецификата на учебното съдър-
жание от физичния модул на предмета „Човекът и природата“ в пети и шести клас предполага формира-
не на графични знания и умения у учениците. Развитието на графичните умения е сложен и продължи-
телен процес. Той продължава в следващите класове и се реализира в обучението по математика, физи-
ка, химия, география, изобразително изкуство и други. Съществува необходимост от целенасочена и съ-
гласувана работа на учителите по тези учебни предмети с оглед формиране на графичните умения и гра-
фичната култура на учениците.
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Abstract: The modern school must off er not only knowledge but opportuni  es, which help students 
build and develop their personal quali  es and skills, as well as their social behaviour and responsibility.

Therefore, my good prac  ce, building “A Hotel for Insects” in the courtyard of our school is a modern edu-
ca  onal decision that allows students to communicate with the nature and represents an interac  ve method of 
educa  on through experiences and adventures, which makes it an ideal addi  on to the Life Science’s curricu-
lum. It results in crea  ng key components, enhancing the students’ mo  va  on and makes the educa  onal pro-
cess in the fi eld of environmental and biodiversity conserva  on up to date. It puts emphasis on the decreasing 
popula  on of the pollina  ng insects and indicates ways for their conserva  on, regardless of the pollu  on and 
other eco nega  ves in the big ci  es.

The students can do a lot of prac  cal exercises such as observa  on and determining the biodiversity of the 
insects in the school’s courtyard, researching and analysing informa  on of the founded species, naming and 
classifi ca  on of the founded species, building of the hotel and crea  ng a book for the guests of the hotel. These 
prac  cal exercises lead to the achievement of the desired objec  ve: conserva  on and familiarisa  on with the 
insects’ biodiversity around us through engaging the students as “builders” of “The Hotel for Insects”, turning 
the tradi  onal way of educa  on into an educa  on at any  me and any place.

Keywords: insect hotel, good educa  onal prac  ce, interac  ve method, biodiversity

Живеейки в град Бургас и община, чиято територия е част от общоевропейска мрежа за защитени те-
ритории Натура 2000, от първостепенно значение за мен като учител е да изградя у моите ученици еколо-
гична култура и отговорно отношение към проблемите, свързани с опазването на околната среда.

Изграждането на „Хотел за насекоми” в училищния двор е добра образователна практика, фокусира-
на върху местен проблем, който е част от глобален екологичен проблем, свързан с упадъка на пчелите1 - 
тенденция от края на XX век. Освен тях са заплашени и много други видове насекоми. Основни причини за 
изчезването им са безконтролното използване на пестициди и инсектициди в промишленото земеделие, 
множество сателити, електронни устройства и антени, чиито вълни объркват насекомите, промяната в кли-
мата, замърсяването, липсата на храна, вода, местообитания и други негативи на съвременния свят.

Учениците първоначално са увлечени от естественото си любопитство към околния свят и имат въз-
можност за множество практически дейности.

  Дейност 1: Наблюдение и установяване на биологичното разнообразие от насекоми в училищния 
двор.

Предизвикателна интелектуано-стимулираща дейност, в която учениците са разделени на групи при 
огледа на училищния двор. Първоначално записват установените видове, съставяйки списък, снимат ги. 
С помощта на учителя развиват по- сложни техники за наблюдение: разглеждане на участък трева и поч-
ва отблизо с лупа, залагане на „падащи” капани [1] за видовете, които пълзят и се крият при огледа. Ка-
паните се залагат, като се издълбава малка дупка в земята и в нея се поставя пластмасова чашка с листа 
на дъното. Дупката се покрива с парче кора от дърво, поставена върху камъчета от двете страни, за да се 
предпазят уловените животни от евентуален дъжд. Капаните трябва да се проверяват всеки ден и след 
наблюдение всички животни да се пускат невредими на свобода. Учениците установяват, че използване-
то на допълнителни методи на проучване води до увеличаване на списъка с видове. Важно е да се обър-
не внимание на учениците да не безпокоят излишно животните, които наблюдават и винаги да ги връщат 
в естествената им среда. Учениците могат да се насочат към обсъждане на факта, че разнообразието на 
местообитания води до видово разнообразие и затова е много важно да опазваме и съхраняваме приро-
дата – дом на много видове организми.

Като краен резултат учениците натрупват знания и опит, използвайки свободното си време по нов на-
чин. Това им помага да започват да усещат по-добре стойността на биоразнообразието. Учителят е „от-
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ворил” очите им към красотата и богатството на заобикалящия ги свят, провокирайки тяхното естестве-
но любопитство. Всяка от дейностите по време на наблюденията стимулира децата да експериментират, 
да задават въпроси, да намират собствени отговори и по този начин да се чувстват сътрудници, изследо-
ватели и откриватели.

  Дейност 2: Търсене и проучване на информация за установените насекоми в интернет, с цел назо-

ваване и класифициране на откритите видове.
Търсят информация, като използват съвременните информационни средства за придобиване на но-

ви знания. Учениците анализират събраната информация, обобщават я и с помощта на учителя правилно 
назовават и класифицират установените от тях насекоми. За поколението Z, в което децата имат мобил-
ни устройства от най-ранна възраст, предаването на знания и информация чрез новите съвременни тех-
нологии е задължително.

Тази дейност създава умения за самостоятелно учене и допринася за изграждане на понятието био-
логично разнообразие.

Фигура 1. Ученици търсят и проучват информация в интернет

  Дейност 3: Построяване на „Хотел за насекоми”.
Учителят заедно с учениците разпределя ролите, необходими за изграждането и функционирането 

на хотела: „архитекти”, „строители”, „дизайнери”, „кетъринг служители”, „камериерки” и „мениджъри ре-
клама”.

„Архитектите” планират стаите на хотела, така че да са съобразени с естествените местообитания на 
насекомите, предоставяйки им удобно и сигурно място за размножаване и презимуване. За пеперудите 
са резервирани горните етажи от хотела със сухи „стаи” от сено, слама и дървесна кора. Калинките пред-
почитат удобството на кухи пръчки, дивите пчели обичат „стаи” само с един изход. Земните пчели са по- 
непретенциозни от медоносните и могат да отседнат и в керамична саксия обърната и заровена в пръс-
тта на защитено от дъжд място.

„Дизайнерите” изработват надписа на хотела, гравирайки го с пирограф върху парче дърво.

Фигура 3. Готовият „Хотел за насекоми” Фигура 4. Книга за гости на хотела
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Фигура 2. „Дизайнерите” изработват надпис на хотела

„Кетъринг служителите“ проучват хранителните навици и вида на храната на различните насекоми, 
„гости на хотела“. За тяхно удобство поставят купичка с подсладена вода на входа на хотела.

„Камериерките“ поддържат хигиената в хотела, като сменят сухата трева, мъха и сламата веднъж го-
дишно.

„Строителите“ изграждат новия дом на насекомите в по-тихия край на училищния двор, огрян от су-
трешното слънце. „Мебелират“ отделните „стаи“ с различни естествени материали: сламки, парчета дър-
во, пръчки, шишарки, дървесна кора, мъх, сухи листа, тухли, камъни, пръст. Целта е хотелът да е приго-
ден за най-често срещаните насекоми в района, така че да се превърне в естествена част от тяхното мес-
тообитание.

„Мениджърите реклама“ популяризират хотела за насекоми, като изработват „Книга за гости на хоте-
ла“, която информира всички останали ученици за обитателите на хотела, техния начин на живот и ползи-
те от техния престой. В нея са описани калинките, земните пчели, оси, божа кравички, бръмбари и пепе-
руди. Отпечатана и ламинирана, книгата за гости на хотела е поставена на „Хотела за насекоми”.

Изработването на хотела за насекоми на практика запознава учениците с основните принципи на 
функциониране на екосистемите и ролята на насекомите за поддържане на баланса им.

Участието на учениците в целия процес на проучване, планиране и реализиране на „Хотела за насе-
коми”, формира у тях позитивно отношение към заобикалящия ги свят, лично и обществено съзнание за 
опазване на околната среда и работа в екип. Приобщава ги към реални и актуални екологични пробле-
ми и ги ангажира към идеята за възприемане на околната среда като ценно условие за здраве и добър 
живот.

„Хотел за насекоми” е добра практика в областта на образованието за устойчива околна среда, защо-
то стимулира учениците да усвояват непринудено нови екологични знания, да познават и пазят природа-
та, да полагат грижи за нея и да изпитват удоволствие от труда си, да уважават и оценяват труда на съуче-
ниците си, да показват най- добрите си страни, да добият увереност, че са полезни за обществото.

Това е иновативен подход за учене и преподаване сред природата, съчетаващ знания, преживявания 
и действия, които активно насърчават учениците да решават актуални проблеми за общността чрез дей-
ности извън училище.
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Фигура 5. Книга за гости на хотела – стр.1 - 6

Въздействаща е, защото спонтанно, лично и бързо вменява на учениците дълготрайни задължения, 
развива екологичното им мислене и отговорност към опазване на околната среда.

Като добра практика „Хотелът за насекоми” развива значителни умения за подкрепа на устойчиво 
развитие, за наблюдение, описание, класификация и самостоятелно учене. Формира компетентности в 
областта на българския език и математиката. Социални и граждански компетентности се реализират чрез 
умения за общуване при работа в екип. Вземайки индивидуални и групови решения за организиране и 
управление на познавателната дейност при осъществяване на практическите задачи, учениците развиват 
инициативност и предприемчивост. Културни компетентности и умения за изразяване чрез творчество се 
осъществяват чрез целия процес на планиране и изграждане на „Хотела за насекоми”. Изработването на 
„Книга за гости на хотела”, търсенето и обобщаването на необходимата информация в интернет подпо-
мага развитието на дигитални компетентности.

„Хотел за насекоми” е образователна практика, която е лесна за адаптация и използване. Единствена-
та препоръка към колегите, проявили интерес към нея е ентусиазъм и желание за работа.
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Balgarska fondatsia bioraznoobrazie, 2005, ISBN: 9549054012
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pcheli/Bees-in-Decline-Report-BG.pdf Reyes Tirado, Gergely Simon, Paul Johnston, „Упадъкът на пчелите. Пре-
глед на факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност.”, лаборатория за из-
следвания на Грийнпийс, Университет Екзетър, Обединено кралство, 01/2013 
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Summary: The topic is associated with extracurricular training of students from the Department of Cultur-
al and Historical Heritage at SULSIT. The educa  onal prac  ce is included in the teaching hours of the seminar 
classes and the educa  onal technology is described for its conduct. This report shows the methodological expe-
rience of the academic mentor for eff ec  ve student work in libraries of religious communi  es. The results of the 
conducted prac  ce in favor of the student and the training organiza  on are presented. Brief informa  on is pro-
vided on the libraries where the educa  onal prac  ce has been conducted and the way it has been implement-
ed. Based on observa  ons and the results described, conclusions have been drawn. 

Key words: extracurricular training, educa  onal prac  ce, educa  onal technology, methodological experi-
ence, academic mentor, student work, religious libraries. 

В съвременните условия на динамичното развитие на информационни технологии се очакват проме-
ни и в познатите традиционни образователни модели. Едно от важните предизвикателства пред висшето 
образование е целенасочена подготовка за успешна професионална реализация на младите хора. Това 
налага обучаемите и обучаваните, които след приключване на образованието да умеят успешно да при-
лагат. Популярният метод „учене чрез правене“ е успешно приложим и в учебната практика, която е ва-
жна съставна част от академичното обучение. Чрез нея студентите имат възможност да се запознаят с ес-
теството на бъдещата си професия към която са се насочели.

Учебната практика в академичното обучение
Учебната практика е вид извънаудиторна форма на обучение, а във висшето образование е приет тер-

мина “практикум”. Академично правило е, че практическото обучение се свързва: с хорариума от учебни 
часове в учебния план; със съдържанието на учебните програми; с методите, формите, резултатите и на-
чина на организиране на учебно-възпитателния процес в конкретното учебно заведение.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии е държавен университет в кой-
то вече тринадесет академични години се преподават неконфесионално знания по религия. Началото на 
този образователен модел е положено със създаването на катедрата по „Културно-историческо наслед-
ство“ през 2003 г. На по късен етап, дисциплините свързани с религията се преподават и в други специ-
алности от Факултета по библиотекознание и културно наследство. УниБИТ е светски университет, където 
целенасочено се придобиват религиозни познания, които обогатяват общата култура на студентите и са 
им полезни за бъдещата им реализация. Преподавателите се стремят да формират у младите хора толе-
рантно отношение към религиозното многообразие и етническите различия [по 3].

Лятната практика е включена в учебните планове на всички специалности във Факултета по библиоте-
кознание и културно наследство, тъй като дава възможност на студентите да приложат знанията си, при-
добити по време на аудиторната заетост. Практиката е част от извънаудиторната заетост и може да се ор-
ганизира във всички библиотеки на страната – националната, регионалните, читалищните, научните, учи-
лищните, специализираните и др. Целта на учебната практика в библиотека е да могат студентите да се 
запознаят с целия библиотечно-информационен процес. Практическото обучение служи и за мотив към 
младите хора да се насочат към работа в библиотечните институции.

МЕТОДИКА НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА В БИБЛИОТЕКИ 
С РЕЛИГИОЗНА НАСОЧЕНОСТ

METHADOLOGY OF EDUCATIONAL PRACTICE IN LIBRARIES WITH RELIGIOUS 
AWARENESS

Светла Шапкалова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, град София

Svetla Shapkalova
State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia
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Задачите в учебната практика могат да се разделят на: учебни, професионални и научни. В учебните 
задачи фокусът се поставя върху прилагане на знанията на студентите на практика за структурата на биб-
лиотеката.. Важно и полезно за тях е да се научат да работят с библиотечните фондове; както и да мо-
гат да обслужват читателските интереси; също така да покажат своята библиотечна информационна гра-
мотност. Професионалните задачи на учебната практика в библиотека е студентите открито да споделят 
своите научни интереси и да направят подбор и селекция на източниците. Много важно е да съумеят, ос-
мислят и анализират прочетеното, както и да се научат да работят с каталози-традиционни и електронни. 
Основен момент е студентите да усвоят коректното цитиране и използване на източници и да свикнат да 
правят библиографски справки по конкретни теми. Научните задачи са свързани с формиране на траен 
интерес на студентите към научна работа и към конкретна изследователска тема.

Учебната практика се провежда в десет работни дни по осем часа на ден и препоръчително през ва-
канционните месеците юли и август. Основните изисквания към участващите студенти в учебната работа 
са свързани с дословни изпълнения на предварително планираните и поставени задачи. Ежедневно до-
кументиране на работа на студента в библиотеката. Спазване на необходимата трудова дисциплина и от-
говорно изпълнения на поставените индивидуални задачи от библиотечно-информационните работни-
ци. Студентите получават работен лист с насоки от преподавателя и се водят по него. Виж. Приложение 
№1. Попълват стриктно формуляра и го предават на ръководителя на практиката в началото на учебната 
година. Виж. Приложение № 2. Насрочва се събеседване с целия курс и ръководителя на практиката, кое-
то се провежда в началото на учебната година през медец октомври. Студентът предава работния лист 
с подробно описание на извършените от него дейности с подпис и печат от ръководството на библиоте-
ката. Подготвя презентация до двадесет слайда за библиотеката в която е работил и с неговите изпълне-
ни задачи, прилага снимков материал от личния си архив. Всички студенти участват в устна дискусия по-
между си, обменят опит и споделят нови идеи, а преподавателят обобщава резултатите и поставя оценка. 

Описание на образователната технология 
Учебната практика на студентите в катедрата по културно – историческо наследство се провежда в три 

направления: архиви, музеи и библиотеки. Първоначално описана образователна технология обяснява 
как това се случва по принцип в библиотека. Специфична е практиката в библиотечни сбирки на религи-
озните общности.

От изключителна важност за мотивацията на студентите е да се избере подходящ академичен настав-
ник - с научни компетенции и лично отношение към религиозните общности. Менторът отговаря за пра-
вилното и целенасочено провеждането на практическото обучение в библиотека, която комплектува ре-
лигиозна литература. Той трябва да притежава необходимите умения и контакти, за да съдейства на сту-
дентите в процеса на практическата им работа. Постоянно наблюдава и следи за хода на учебната прак-
тика, дава ясни указания, иска обратна информация и съдейства за всичко необходимо за точното про-
веждане на учебната практика.

Академичния наставник следва да бъде човек, който може да изгради добри взаимоотношения с ре-
лигиозните общности и който има подходящи комуникационни умения. От основно значение е да има 
желание да е в ролята на ментор, а не да я приема, само защото му е задължение. Наставникът трябва 
да е в състояние да разглежда необходимостта от библиотечната практика от гледната точка на студента, 
така и на организацията. Проблемите следва да се идентифицират и решават своевременно и наставни-
кът трябва да се старае да намери подходящи решения, при които и стажантът, и библиотечната органи-
зацията да са в позиция на взаимна удовлетвореност. Интерактивността на учебната практика в библио-
теки с религиозна насоченост, се състои: в описаната методика на провеждане, образователната техно-
логия на работния лист, в личните качества на ментора за успешно и ползотворно комуникиране между 
религиозната общност, университета и студента. 

Цели и задачи на учебната практика в библиотека на религиозни общности
В резултат от учебната практика, проведена в библиотека студентите трябва да: 

  запознаване със структурата на библиотеката с религиозна насоченост; 
  развият умения за библиографиране, работа с каталози (традиционни и електронни), извършване 
на библиографски справки на религиозна тематика;

  получат знания за организирането на религиозния фонд;
  подробно запознаване с отдел 2 “Религия. Теология” 
  придобият умения за обслужване на читателските интереси в областта на религията;
  формират компетенции да изпълняват длъжността библиотечно-информационен работник, в 
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библиотека с религиозен профил;
  формират траен интерес към научноизследователска работа в областта на теологията.
Целева група на учебната практика
Студенти от ІІІ курс, приблизително 20 – 23-годишни. Работи се с малки групи (до 3 души), които се 

разпределят на смени по две седмици. 
Логистично осигуряване на учебната практика
Време: 10 работни дни, по 8 часа на ден, през юли и август;
Материали: дидактически – индивидуален план за работа; отчетна карта; документи на академич-

ните наставници, фото-заснемане.
Образователната технология на учебната практика

  предварителен инструктаж от академичните наставници, съвместно с представител на библиоте-
ката на религиозната общност;

  основно изискване е точното изпълнение на предварително поставените задачи от академичния 
наставник и от библиотечно-информационните работници, спазване на необходимата трудова дис-
циплина и съобразяване с религиозните виждания на общността;

  ежедневно инструктиране за текущите задължения;
  инвентаризиране и каталогизиране на книгите и документите от религиозния фонд;
  съставяне на анотации на книги по религия за електронния каталог;
  обслужване на посетители и отговаряне на читателските търсения в областта на теологията;
  отчитане пред академичните наставници работните листи (прилага се) с описание на извършената 
работа, подписана и подпечатана от ръководството на библиотеката;

  събеседване с ръководителя на практиката по специфични въпроси свързани с религията.
Позициониране
Учебната практика се провежда според учебния план след приключването на VІ семестър. Обикнове-

но се случва през лятото, може да е и по време на семестъра, но това е по изключение ако студента е за-
ет с друга практика или стаж, пътува в чужбина или изтъкне лични или семейни причини пред ментора.

Анализ на работните листи
Педагогиката съдържа както теоретични разбирания (модели, концепции) за това какво трябва да бъ-

де по-доброто образование (преподаване и обучение), така и базирани на последните практически ме-
тоди (методология), които се използват в образователно-възпитателната практика. Дидактика е и проце-
са на преподаване и обучение в различните етапи на образованието (предучилищно, училищно, студент-
ско (университетско), обучение на възрастни, социално-възпитателна и превъзпитателна дейност). Учеб-
ният метод следва последователен научен подход или образователен стил за привличане на внимание-
то и събуждане на интереса на студента с цел подобряване на учебния процес и осмисляне на същността 
на изучавания учебен материал [1, с. 57].

Обратната връзка за ментора в практическото обучение са работните листи и есенното събеседва-
не за резултатите от лятната практика. Обработените работни листи са за академичните учебни години 
2015-2017 и са 117 на брой. На студентите е предоставено правото на избор в коя библиотека да прове-
дат своята учебна практика. Те решават сами къде да са: в националната, в столична, в университетска, в 
регионална, в читалищна или в библиотека на религиозна общност и т.н. Първото което се посочва в ра-
ботния лист е името на студента, курса, факултетния номер и времевия период за провеждане на практи-
ката. Виж приложението. Следва подробното описание по дни на извършената от студента работа в биб-
лиотеката. Задължително условие е на работния лист да има подпис и печат от ръководството на библио-
тека. Най-често студентите помагат в почистването и подреждането на библиотечния фонд. Описват кни-
ги и работят с електроните каталози. Дава им се възможност и да обслужват читателските интереси. 

В работните листи са посочени като най-предпочитани читалищни библиотеки в София. Причината е 
обяснима, лесно и достъпно е да се проведе практиката там, а и студентите са по-мобилни в по-малка ин-
ституция. Радват се на по-голямо внимание и лично отношение. Свързват читалището с нематериалното 
културно наследство, което има досег и с религиозното такова. В София се посочват следните читалищ-
ни библиотеки към: НЧ “Цар Борис III-1918”, НЧ “Г.С Раковски - 1925”, НЧ “Васил Левски - 1904”, НЧ “ Хрис-
то Ботев - 1926”. Предпочитано място за стаж е Столична библиотека, защото студентите имат утвърдени 
практически занимания в продължение на години. От скоро и Националната библиотека са разработени 
студентски стажове, защото директорката е преподавател и в УниБИТ и има лично отношение към реали-
зацията на студентите. Студентите често избират да карат своята практика в Библиотечно информацион-
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ния център на УниБИТ, института по лидерство към УниБИТ, учебния параклис и музей към УниБИТ. С же-
лания практикуват в централната армейска библиотека, в музейни библиотеки на Националния истори-
чески музей, Ваения музей и други музейни библиотеки в София. В работните листи са посочени и чита-
лищни библиотеки около София: с. Герман, с. Лозен, с. Суходол, с. Кремиковци, с. Герман, с. Железница, 
с. Долни Богров, гр. Костинброд и т.н. Обикновено се предпочита учебната практика в библиотека да е 
свързан с родното населено място или там където студентите ще пребивават през летния период гр. Пер-
ник, гр. Самоков, гр. Мездра, гр. Сливен, гр. Бургас, гр. Плевен, гр. Костенец и др. 

По описанието на работните листи се съди, че студентите от специалност културно-историческо на-
следство избират да проведат своята учебната практика в библиотеките на религиозните общности. То-
ва се дължи на трайният им интерес към религиозното културно наследство, създаден по време на обу-
чението в блока от учебни дисциплини даващи знания по религия. Академичните религиозни знания се 
преподават интерактивно и студентите постоянно работят на терен, което им създава траен интерес към 
религиозните общности. По време на семестъра, преподавателите запознават студентите с различни биб-
лиотечни сбирки на религиозни общности. Някои са включени в групови, а други в индивидуални терен-
ни проучвания. Това определено създава траен интерес към религиозната литература, нейното подреж-
дане и систематизиране. Предпоставка е и студентите да предпочитат да проведат учебната си практика 
в библиотека с религиозна насоченост.

Груповата теренна работа се провеждат не само в София, а и по цялата страна. Студентите посещават 
библиотеката на Богословския факултет, която е най-голямата филиална към СУ и наречена библиотека 
„Теология”. Колективно се посещава и библиотеката на Духовната семинария “Свети Иван Рилски” в Со-
фия. Интерес представлява и най-старата манастирска органична библиотека в Рилския манастир. В обу-
чението е включена и библиотеката на Бачковския манастир. С огромен интерес се разглежда и библио-
теката в Католическата апостолическа екзархия. Богата и интересна и библиотеката на Първа евангелска 
църква, на Баптистките християни, като и на Методистите, забележителни са библиотечните църковни ко-
лекции на Адвентните християни от седмия ден. Библиотечните сбирки на Бялото братство, библиотека-
та на свидетелите на Йехова както и на Мормонската църковна общност. 

Много от студентите изявяват желание за индивидуална работа и лятна практика в библиотека с ре-
лигиозна насоченост. Работните листи от религиозни библиотеки са 44 броя. Летните стажове са прове-
дени в библиотека на Рилския манастир, в Библиотеката на Софийската синагога, в библиотеката на Со-
фийската духовна семинария, Пловдивската духовна семинария Католическата екзархия, Първа евангел-
ска църква и други от останалите посочени по-горе. Характерно е за тези практики, че студентите обогатя-
ват познанията си в областта на теологията, както и на библиотекознанието. Предимствата за студентите 
са, че имат възможност да се срещнат с представители на религиозните общности, които са вярващи хо-
ра и имат различна ценностна система. Младите хора свикват толерантно да общуват с друго мислещия 
и разширяват духовния си мироглед. 

Заключения
Най-добрите възможности за усвояване на необходимите теоретични знания и практически умения 

се оказват, че се случват с интегрирането на научните познания с практическите умения, преподадени с 
модерните интерактивни форми. Развитието на педагогическата наука, прилагането на иновационни мо-
дели и нови методични практики на преподаване безспорно повишава нивото на обучение по културно-
историческо наследство.

Приложението на практически ориентираното обучение в учебна и реална среда е в съзвучие не са-
мо с интересите на бъдещата реализация на пазара на труда, но предимно на самите обучавани. Използ-
ването на работния лист като отчетна форма и обратна връзка изключително много допада на студенти-
те, защото предварително знаят своите задачи и ангажименти свързани с летния стаж в библиотеката и 
се чувстват уверени и спокойни.

Лятната практика проведена в библиотека повишава интереса към професията на библиотечно-ин-
формационния работник. На студентите се предоставя реална възможност да се запознаят с библиотеч-
ните сбирки на различните религиозни общности, защото по време на лятната практика имат достъп до 
книжовно-документалния поток. Стажът е стимул за задълбочено усвояване на теоретичните и практи-
ческите знания и умения в областта на библиотекознанието и теологията. За студентите интерес предста-
влява ученето, чрез правене защото те могат пряко да наблюдават и в действителност да участват в биб-
лиотечната работа, спрямо възможностите и нагласи си.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

РАБОТЕН ЛИСТ

Име ………………………………………………….…… курс …...….. Ф№ ………….…

Времеви период: от …………. до …………….

(посочва се времето на провежданата практика от студента)

Моля, посочете Библиотека в която сте провели учебната практика: …..………………………………….…………………
…………………………….

Моля, проведете Вашата учебна практика по следния учебен план:

№ на 
задачата

Срок – 10 
работни дни Задачи за изпълнение

1. 1 ден

Запознаване с библиотеката:
- разходка из библиотеката;
- описание на отделите;
- контакти с ръководството и персонала;
- план за провеждане на практиката с ментора.

2. 2 ден

Разглеждане на библиотечния фонд:
- посещение на хранилища – почистване, подреждане и съхраняване на 
книжните източници;
- виртуална разходка из информационния фонд и запознаване с базата 
данни на каталога на библиотеката.

3. 3 ден

Обслужване на библиотечния фонд:
- попълнение на фонда – покупка, абонамент, дарение.
- отчисляване на книги – за хранилища извън библиотеката, за други 
библиотеки, за вторични суровини.

4. 4 ден
Библиотечни каталози:
- подреждане на традиционния фишов каталог;
- работа с електронния каталог.

5. 5 ден
Работа с потребителите на информационни ресурси-читателите:
- издаване на читателски карти;
- общуване и разяснения.

6. 6 ден Извършване тематично краеведско проучване. 
7. 7 ден Запознаване с отдел изкуство и разглеждане на различните сбирки.
8. 8 ден Работа в детския отдел с приложения на интерактивни методики.

9. 9. ден Изработване на тематична библиографска справка по темата на курсовата 
работа.

10. 10 ден Попълване на работния лист с подробни обяснения за извършената 
практическа работа. Подпис и печат от директора на библиотеката.

Ръководител на учебната практика:   Директор на библиотеката:

Подпис:        Подпис и печат:
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Приложение № 2

РАБОТЕН ЛИСТ

Име ………………………………………………….…… курс …...….. Ф№ ………….…

Времеви период: от ………..…………. до ……………………………….

Моля, посочете Библиотека ……………………………………………………………….

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА 

№ на 

задачата
Срок – 10 работни дни Описание на планираните и изпълнени задачи:

1. 1 ден

2. 2 ден

3. 3 ден

4. 4 ден

5. 5 ден

6. 6 ден

7. 7 ден

8. 8 ден

9. 9. ден

10. 10 ден

Ръководител на учебната практика:   Директор на библиотеката:

Подпис:        Подпис и печат:
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СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ  УЧЕНИЦИ  РОДИТЕЛИ ЧРЕЗ 
ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ФОРМИ НА РАБОТА  КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

COOPERATION BETWEEN TEACHERS  STUDENTS  PARENTS THROUGH 
EXTRACURRICULAR FORMS OF WORK  INTEREST CLUBS

Даниел Петров Полихронов
Докторант, СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по педагогика

Daniel Petrov Polihronov
PhD student, Faculty of Educa  on, Sofi a University ‘St. Kliment Ohridski’

Abstract: The paper presents a good pedagogical practice with students taught in the conditions of a 
multicultural environment from the ethnic minorities, implemented under a project funded by the Center for 
Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities. The basic argument is that interest 
clubs help to obtain the necessary results in the curriculum. The aim is to make learning interesting and 
challenging for these students and to make them active participants in the learning process. The application of 
extracurricular forms of pedagogical work preserves the cultural identity of the students, keeps them engaged 
in class and contributes to the improvement of their language and communicative skills.

Keywords: pedagogical interaction, extracurricular forms, interest clubs, language and communicative skills

В настоящата статия е споделена добра педагогическа практика за извънкласни дейности, реализира-
ни в ОУ „Братя Миладинови”, село Черна, община Добричка по проект, финансиран от Центъра за обра-
зователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се проведе в периода 
01.10.2014 – 30.09.2015 година.

Целта на реализирания проект бе задържане на ромските ученици и включването на техните родите-
ли в системата на училищното образование като партньори в учебно-възпитателния процес чрез въвеж-
дане и развиване на разнообразни извънкласни форми на работа, чрез които се съхранява културната 
идентичност на учениците от ромски произход.

В периода на проекта Основно училище „Братя Миладинови“ се посещава от 61 ученици, от които 56 
са от етническите малцинства (53 – от ромски произход и 3 – от турски произход). Неблагоприятната сре-
да на живот, демотивацията на родителите, лошите битови условия и недостатъчното владеене на бъл-
гарски език обуславя проблемите, които допринасят за затруднена адаптация и социализация на децата. 
В семействата на учениците се говори само на майчиния език. Много рядко се осъществяват миграцион-
ни процеси. Гледат се само турски програми. Липсват условия за образоване в битов смисъл. Материал-
ните възможности за облекло и учебни пособия са ограничени. При разпределението на семейните за-
дължения по-големите деца се грижат за по-малките или са принудени да отработват част от приходите. 
Поради тази „причина” повечето от родителите не позволяват на децата си да посещават детска гради-
на или подготвителен клас. Това безспорно ги лишава от благоприятната среда за усвояване на българ-
ски език [1].

Проблемите на целевата група са натрупани в годините и не намират решение в съвременните обра-
зователни политики. Все още липсва подходящ социално-психологически климат в обществото, гаранти-
ращ образователните права на децата от етническите малцинства за равноправната им интеграция и раз-
витието на културната им идентичност. Не са налице в необходимата степен нормативна база, финансо-
ви и материални ресурси за разрешаването им. Липсва адекватен специализиран организационно-адми-
нистративен механизъм за иницииране, координиране и контролиране на ефективна образователна по-
литика за равноправна интеграция на учениците от етническите малцинства, както и нормативна основа 
за ограмотяване на деца билингви чрез осигуряване на условия за плавен преход от познатия им говорим 
майчин език към усвояване на непознатия за тях книжовен български език.1
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Водени от амбицията за справяне с тези проблеми, изготвихме и реализирахме проектни предложе-
ния и други мероприятия, чрез които включихме учениците в достъпни и разбираеми практически дей-
ности. По този начин успяхме да повишим нивото на владеене на български език и да стимулираме мо-
тивацията им за активно участие в образователния процес. 

Като необходими партньори в осъществяване на взаимодействието между училището и семейство-
то и за по-пълноценно протичане на извънкласните занимания във всеки клуб бяха включени и по пети-
ма родители. Пълноценното участие на родителите в тези дейности е детерминирано не само от учене-
то чрез обичайното, традиционното в рамките на семейната среда, от която произхождат, а най-вече от 
обогатяването на знанията чрез различни източници на информация. Недостатъците в педагогическата 
култура на родителите донякъде затрудняват работата на учителите, защото те трябва да се заемат до-
пълнително и с коригиране на грешките, допуснати в семейното възпитание, за да помогнат на детето, 
но в същото време способстват за изграждане на стабилно партньорство между учители, ученици и ро-
дители [2].

Извънкласни дейности, базирани на спецификата на обичаите и традициите на автентичния фолклор 
на местните общности, провеждахме два пъти месечно, с продължителност на всяко занятие от по пет ас-
трономически часа. Предвидени бяха три кратки почивки (след всеки час) от по 10 минути и една почив-
ка за обяд от 30 минути (след третия час).

В литературния клуб участниците се запознаха с писменото и устно литературно творчество на роми-
те. Формираха се и се развиха знания, умения и отношения за възприемане и осмисляне на художествен 
текст, за самостоятелно четене и споделяне на впечатления от прочетеното и интерпретация.

Интересът към ромската литература, както и литературата на различните етнически групи в българ-
ското училище, е ефект от прилагането на политиките на мултикултурализма в образованието [3]. Чрез 
изучаването на достъпни като тематика, образна система, сюжет, композиция и език произведения се 
развиват интелектуалната и емоционалната активност на участниците в клуба, като превръщат обучение-
то в училище в продължение на възпитанието в духа на етническа толерантност и уважение към тради-
циите на всички етноси. Чрез обсъждането на анонимни/фолклорни и литературни текстове с достъпна, 
интригуващо поднесена информация се дава възможност за индивидуални изяви на учениците, а и съ-
що така за участие в разнообразни форми на колективна работа. Възприемането и осмислянето на лите-
ратурните произведения се осъществява чрез различни методически похвати: беседа; подборно четене; 
преразказ; четене по роли; изразително четене; словесно обрисуване; илюстриране; съчиняване на при-
казки, предания и легенди; драматизация и сценично изпълнение. Тематиката на текстовете бе съобра-
зена с празниците от националния и природния календар, с празниците от календарите на турския и на 
ромския етнос, с общочовешките ценности.2

Чрез заниманията в рамките на клуба участниците придобиха знания, умения и отношения: за спе-
цификите на езика, бита и културата на ромската общност; за възприемане, осмисляне и интерпретация 
с помощта на учителя на художествени произведения; за изразяване на отношения към поведението на 
литературните герои в изучаването на анонимни/фолклорни и литературни произведения; за провокира-
не на читателски интерес и стимулиране на читателската активност; за формиране на етнокултурна, граж-
данска и национална идентичност, на хуманни ценности, ориентации и нагласи, личностен мироглед и 
естетически усет, разбиране, толерантност и търпимост [4].

Участниците в занаятчийския клуб съхраниха духа на ромския фолклор и култура чрез овладяване на 
традиционни ромски занаяти. Запознаха се с тяхното изпълнение и значение в бита на ромите.

Клубът е насочен към усъвършенстване на технологичната грамотност и компетентност на ученици-
те. Чрез него се организира и провежда активната част от дейностите за обогатяване на общата култура 
и общообразователната подготовка на участниците в проекта. Основен метод на работа бе „ученето чрез 
откриване“. Учениците се стимулираха да събират и сортират информация, предлагат и дискутират идеи.3 
В този процес важна роля имаха и родителите – участници в клуба.

Учениците имаха възможност да се запознаят с традиционните ромски занаяти, с тяхното изпълне-
ние и значение в бита на ромите. Практикуваха тъкачество, метличарство, изработване на традиционни 
ромски облекла и аксесоари чрез техниките на шиене, плетене, везане, бродиране, кукличарство, изри-
суване на каручки и подкови и други. Важно място в обучението имаха нагледността и практическото при-
ложение на знанията; свързването на изучавания материал със ставащото около ученика. 

Чрез практическите дейности в занаятчийския клуб участниците: се запознаха и практикуваха занаят-
чийски дейности, съобразени с възрастта и възможностите им; формираха се навици за съзнателно отно-
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шение към труда и точност при изпълнение на несложни трудови операции и елементарен труд; осъзна-
ха връзката между занаятите и живота, бита и обичаите на различните етноси; развиха своите предпри-
емаческите способности.4

Ромските песни и танци са съкровищница, с която всяка култура би се гордяла. Те представляват не-
изчерпаемо духовно богатство, което оформя привлекателния облик на своите носители.5 Затова е важно 
то да се познава и предава от поколенията.

В клуба за песни и танци участниците бяха въвлечени в света на ромската душевност и култура с по-
мощта на песента и танца. Запознаха се с обредно-обичайната същност на най-популярните фолклорно-
музикални примери; имаха възможност да изпълняват предпочитани песни и танци на различните етни-
чески групи, характерни за селото, в което живеят; импровизираха ритмичен съпровод и танцови движе-
ния върху характерна танцова музика (кючек и хоро); изразяваха и аргументираха свое мнение за мес-
тата, където би звучала най-естествено определена музика от различни типове и жанрове; запознаха се 
с имената, живота и творчеството на известни музиканти – представители на етническите малцинства, 
свързани с изучавания материал.

Фигура 1. Работа с шевна машина в занаятчийския клуб

Фигура 2. Шиене на обувки в занаятчийския клуб

В рамките на клуба участниците се запознаха със звученето и начина на изпълнение на популярни 
ромски песни и танци; сравняваха различни образци на ромската, българската и турската музика; осъзна-
ха връзката между музиката и живота, бита и обичаите на различните етнически групи; оцениха взаимно-
то влияние на характерната музика на етносите.6
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Формиране на чувство за гордост от принадлежността към ромската етническа група и към българ-
ската нация чрез опознаване на миналото, традициите, обичаите и вярванията на ромите бе целта на 
занятията на клуб „Традиции и обичаи”. В него участниците се запознаха със семейните и календарни-
те празници на етническите групи в селото. Участниците бяха провокирани да открият общите форми на 
културата у различните етноси (ромски, български и турски) и да търсят връзките между отделните праз-
ници, както и между празничната система и останалите елементи от фолклора, отражението на празнич-
ната обредност в бита и други. Специално внимание бе отделено на семейството като една от основните 
социални структури; на ценностите, върху които се гради то. Участниците имаха възможността да изразят 
собственото си мнение по редица дискусии, които целяха да провокират размисъл и диалог за новото и 
традиционното, за различните възможности традицията да бъде адаптирана към настоящето. При пред-
ставянето на календарната празнична система се търсиха общите културни полета между християнство-
то и мюсюлманството, между българските, ромските и турските обичаи. Посетихме и различни семейства 
по време на техните празници.

Фигура 3. Участниците от клуб „Традиции и обичаи“ – на гости на празника Байрям

Чрез дейностите в клуба заедно с участниците: опознахме основните календарни и семейни празни-
ци на етническите групи в селото; разкрихме общите елементи и създадохме паралели между празници-
те и отбелязването им при роми, българи и турци; осъзнахме наличието на универсални семейни и ка-
лендарни празници, отбелязвани от всички етноси; открихме връзката между празниците и елементи от 
живота и бита на ромите.7

В интернет пространството участниците разшириха и обогатиха своите знания за фолклора като кул-
тура на етноса и за етнографията на селото и областта. Научиха интересни факти за своя произход, исто-
рия, традиции, обичаи и вярвания. Така клуб „Интернет в помощ на младия етнограф” предизвиква по-
требност у учениците за изследователска работа над традиционния ромски фолклор.

Чрез неизчерпаемите ресурси на глобалната мрежа, на компютърната система и софтуерните проду-
кти, клубът „Интернет в помощ на младия етнограф” бе привлекателен за учениците. В интернет прос-
транството те разшириха и обогатиха своите знания за фолклора като култура на етноса и за етнография-
та на селото и областта. Научиха интересни факти за своя произход, история, традиции, обичаи и вярва-
ния. Участниците в клуба събираха текстове от различни фолклорни жанрове на етносите, живеещи в ра-
йона и ги оформиха в дипляни, които раздаваха на останалите жители на селото. Социалната мрежа им 
даде възможност да създадат и много контакти със свои връстници от различни етноси, както и с роми от 
други краища на страната, с които да обменяха информация и дори станаха приятели, но интернет прос-
транството крие и много опасности и те непрекъснато бяха предупреждавани да следят за тях.

Чрез заниманията в рамките на клуба участниците: овладяха първоначални умения за работа с ком-
пютърна система; подобриха правописа и комуникативните си умения и обогатиха речниковия си запас; 
бяха провокирани да осъществяват изследователска работа. У тях се формира траен интерес и позитив-
но отношение към ученето.
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Фигура 4. Клуб „Интернет в помощ на младия етнограф“

Извод: Общуването в клубовете въздейства стимулиращо върху интелектуалната, нравствената, емо-
ционалната и поведенческата природа на учениците. Хетерогенният състав на групите позволи обмяна 
на опит, знания и умения между различните участници в клубовете. Включването на учители, работещи 
в училището, бе важно условие за сформирането и функционирането на групите, защото така разчита-
хме на авторитета, който те вече имаха сред учениците и техните родители – една сравнително затворе-
на общност, трудно адаптираща се към промени и трудно допускаща външни субекти.

Осъществени бяха специално организирани допълнителни дейности с компенсаторен характер, съ-
четани с възможностите за развиване на заложби на децата, специално организирана работа по инте-
реси, чрез които се поддържа и развива етническата идентичност на участниците. Формирани бяха уме-
ния за работа в екип чрез различни групови задачи, което е една много добра възможност за реализира-
не целите на интеркултурното възпитание. Участниците взеха участие в различни мероприятия, училищ-
ни празници, изложби, конкурси и други дейности. Преимуществено предпочитахме „излизане” извън 
сградата на училището и „трансформирахме” дейности от традиционната извънкласна форма в извъну-
чилищни дейности [5].

Методите за организация бяха съобразени с работата с хетерогенни групи. Чрез тях се разчупиха сте-
реотипите в обучението и се подобри диалогичността между участниците. Осигури се занимателна и 
творческа среда, в която се развиваха всички умения в контекста на богатата и разностранна културна ин-
формация, която се поднасяше. Участниците се интегрираха по-лесно в колектива и станаха неразделна 
част от него, научиха се да бъдат внимателни и толерантни в училищната среда [6].

Фигура 5. Представителна изява на участниците в клубовете
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Фигура 6. Изложба на изработените в клубовете по интереси изделия

Методите за обучение бяха съобразени със специфичните психологически и социални характеристи-
ки на участниците. Чрез тях се осигури необходимата приемственост, за да могат учениците спокойно и 
уверено да прилагат вече усвоените знания и умения в процеса на общуване. Учителите разгърнаха це-
лия си педагогически потенциал като използваха не само утвърдени, но и иновативни интерактивни ме-
тоди и средства на преподаване.

След приключване на дейностите в клубовете се проведе представителна изява на участниците от 
групите – изложба на изработените материали и представяне на песни, танци, обредни обичаи и поста-
новки на ромски литературни произведения. 

Проведохме и две екскурзии, в които участваха всички ученици от училището. Първата бе двуднев-
на – до Варна, Балчик и Албена, а втората – еднодневна – до Свещари, Русе, Силистра и Тутракан.

Вследствие на проектните дейности, както и редица други мерки и действия, предприети от училищ-
ното ръководство, можем да отчетем следните резултати, които показват една много висока степен на 
реализиране на целите на проекта и положително въздействие над целевите групи:

За учениците:
Активно бяха включени участници от ромски, турски и български произход, което спомогна за форми-

рането на етнически толерантна и солидарна обстановка в училище. Извънкласни форми са единствени-
те възможности за развитие на интересите им, а това превръща училището в желана за тях среда. 

Атрактивните, полезни и занимателни инициативи насърчиха учениците в техните интелектуални 
търсения, създадоха у тях чувство за принадлежност към училище. 

Различните клубове стимулираха креативността, творческите изяви и концентрацията на учениците.
Пресъздаването на традициите и обичаите разгърна техните артистични, творчески таланти, форми-

ра нравствените и естетическите им ценности. 
Занятията осигуриха възможност за личностна изява на учениците и широки социални контакти.
Общуването на български език в естествена речева среда допринесе за успешно преодоляване на 

езиковата бариера, обогатяване на лексикалния запас и стимулиране на уменията за създаване на свър-
зан текст. 

За учителите:
Реализацията на дейностите мотивира и подкрепя учителите в образователния процес. Те успяха да 

разгърнат своя педагогически потенциал. Сами избираха и създаваха учебни ситуации, които подпомагат 
конструирането на знанията в зависимост от индивидуалните потребности на учениците. Междуетниче-
ският диалог се подобри чрез използване на интерактивни методи и провокиране формирането на реди-
ца ценности и положителни емоции. Общуването в извънкласни занятия допринесе за премахване на ба-
риерите в комуникацията на учителя с родителите и децата като възпита толерантно отношение към ли-
чността, насърчи взаимната социализация и подобри училищната и социалната среда. 

За родителите:
Включването на родителите спомогна за изграждане на позитивна атмосфера на взаимно уважение 

и толерантност. Повиши се ангажираността от страна на родителите към училищните проблеми. Присъст-
вието им се забелязва по-често в училище. Започнаха да проявяват по-голям интерес към постижения-
та на децата си и да се интегрират в културния живот на селото и учебния процес, с което се разшири об-
разователния капацитет на училището. Партньорството с тях подобри комуникативно-речевите им спо-
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собности и улесни диалога с техните деца. Важен аспект в процеса на сближаване на родителите и деца-
та е ролята на учителя като медиатор в комуникацията между тях, напътствайки процеса на споделяне на 
ромския бит и култура между поколенията.

За общността:
Ангажирани бяха дори и други жители от селото, които се включваха в занятията на клубовете – по-

срещаха учениците в своите домове, носеха материали за провеждане на клубовете, демонстрираха из-
пълнението на различни занаяти, практикувани от тях, обясняваха изпълнението и значението на различ-
ни ромски традиции и обичаи.

За първи път успяхме да впишем в училищния живот и учениците, завършили предходната 
2013/2014 учебна година, които продължаваха да идват на занятията и през лятото, отчитаме като ог-
ромен успех и препоръчваме като добра практика и на останалите основни училища.

Послеслов... или оптимистичното заключение: 
Основно училище „Братя Миладинови” беше затворено със заповед на Министъра на образование-

то и науката РД-14-45 от 20.06.2016 г., но реализираните дейности промениха самооценката на ученици-
те и останаха в съзнанието на всички жители на с. Черна, община Добричка. Смятаме, че реализирана-
та добра педагогическа практика с извънкласни дейности може да вдъхнови и други учители, в чиито на-
селени места и училища преобладават ученици от ромски произход. . Изграденият модел на сътрудни-
чество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интере-
си може да бъде мултиплициран и в съвместни дейности с детската градина и читалището. Това ще спо-
могне за осъществяване на адекватно приспособяване към социалната среда на всички етнически групи 
в общността.
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Abstract: It is appropriate to pay special a  en  on to the case of the deceased this year, Zygmunt Bauman, 
one of the greatest sociologists of our  me. He managed to capture and analyze the picture of postmodern so-
ciety and provides authen  c informa  on about the postmodern man.

Postmodernism came a  er modernity. The rise of modernity was caused by the diminishing of the infl u-
ence of religion in the increasing complexity of life. The place of God had to be occupied by something else – 
the man. The new morality was based on the nature of man. The downfall of modernism came as a result of the 
inability to construct a ra  onally organized society, in which the rule of mind is only reason. The new culture of 
postmodernism is a culture of interpreta  ve rather than legi  mate reason; of consump  on and instant enjoy-
ment. Postmodernism returns the dignity of emo  ons, irra  onal, inappropriate. Therefore, raising moral values 
can be eff ec  ve if it starts from feelings to reach reason and will. The postmodern man rejects edifi ca  on, but 
he needs communica  on. The Church as a community was created to fully sa  sfy this need. The diff eren  a  on 
of postmodernism con  nues, but it is in another form: instead of opposing the “elite” and the “masses,” it is 
now between the “top” people and the “bo  om-up” people. From the Chris  an point of view, unity and equal-
ity between men is possible through the realiza  on of universal origin from God. In this and in many other are-
as, Chris  anity can be useful to the postmodern man.

Keywords: postmodernism, society, moral values, educa  on, Chris  anity. 

Увод: 
На 9 януари тази година почина Зигмунт Бауман, един от най-големите социолози на нашата съвре-

менност. Подобава да бъде припомнено делото му и да се отбележи огромният му принос в науката и 
влиянието му върху мисленето на хората в световен мащаб. Той успява да улови и анализира картината 
на постмодерното общество и дава автентични сведения за генезиса, проблематиката и драмата на пост-
модерния човек. 

До този момент е обърнато много малко внимание на наследството на Бауман от страна на христи-
янските възпитатели. Би било добре да се коригира този пропуск възможно най-скоро поради поне две 
причини. Първо, традиционните трудове в областта на християнското възпитание се нуждаят от инстру-
ментариум за прилагане в контекста на постмодерността, за да могат да бъдат използвани по-ефектив-
но. По-новите разработки отчитат промяната на времето и нравите, но в това отношение Зигмунт Бауман 
е отишъл по-напред и е уместно да бъде използван. Второ, днес ситуацията се променя бързо и вероят-
но след не много години Бауман в някои отношения ще бъде остарял. Затова най-голяма полза би имало 
от извършване на незабавни теоретични изследвания върху неговото творчество и намиране на прило-
жения за сегашния момент. А адекватният подход във възпитанието на християнски нравствени ценнос-
ти днес би улеснил намирането на такъв утре. 

Настоящото изследване си поставя за цел да попълни част от празнината, като потърси някои прило-
жения на анализите на Зигмунт Бауман във възпитанието на християнски нравствени ценности в днеш-
ната постмодерна епоха. 
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Кратки сведения за Бауман: 
Зигмунт Бауман е роден на 19 ноември 1925 г. в семейство на непрактикуващи еврейските традиции ро-

дители полски евреи в Познан, Полша. Когато нацистите нахлуват в Полша през 1939 г., семейството бяга на 
изток към Съветския съюз. Бауман участва в битката при Берлин, за което през май 1945 г. е награден с пол-
ския военен кръст за доблест. През 1968 г. е изгонен от Полша заедно с още хиляди евреи при Шестдневна-
та война – антисемитска кампания, извършена от комунистическото управление, което той преди това под-
крепя. През 1971 г. заминава за Англия, където устройва живота си в Лийдс и започва да преподава в Уни-
верситета като професор по социология. Живее и работи там до смъртта си на 9 януари 2017 г. 

Творчеството на Зигмунт Бауман се развива в две главни направления: култура (и в частност социоло-
гия) и морално-етическа проблематика. При него двете са вътрешно свързани. Авторът разглежда морал-
но-етическите проблеми преимуществено в контекста модерност-постмодерност. 

Бауман е роден и израснал в Полша, в която марксизмът е бил официалната идеология. Той смята, че 
комунистическата система представлява най-амбициозното и радикално въплъщение на идеите на Про-
свещението, изразяващо се в опит да се установи справедлив глобален ред. Източният модел помага на 
Бауман да осмисли по-добре западния, който има същия принцип, но в по-различна обвивка.

И още нещо има значение за формирането на мисленето на големия социолог Зигмунт Бауман – ма-
кар и той самият да твърди, че еврейският му произход не е изиграл особено голяма роля в неговия жи-
вот, тя все пак се вижда. Той пише много за чужденците, аутсайдерите, холокоста, изгнаниците. Успял е 
да съзре не само постиженията, а и измамите, които модерните времена са донесли. През модерността 
еврейската интелигенция е в особена социална ситуация – иска да излезе от гетото и да бъде асимилира-
на в модерния живот, но е фрустрирана. Това положение отваря очите на евреите за неща, които остават 
скрити за другите. От друга страна стои липсата на религиозни традиции в семейството на Бауман, пора-
ди която погледът му към модерността и постмодернизма е нееврейски, нехристиянски и небиблейски, 
макар че има някои отнасяния към Библията и религията в неговите произведения. 

Ето някои постановки в анализите на Зигмунт Бауман и възможни техни приложения във възпитание-
то на християнски нравствени ценности: 

1. Модерният човек и отхвърлянето на вярата в Бога
Зигмунт Бауман разглежда постмодерния човек почти винаги в съпоставка с модерния. Затова и в на-

стоящото изследване ще се спрем първо на човека от времето на модернизма. 
Бауман изследва въпроса за раждането на модерността. В увеличаващото се разнообразие от авто-

номни един спрямо друг контексти, съчетано с отслабването на влиянието на традицията, човекът на но-
вото време е принуден да избира действията си и да прави оценка за своя избор и за избора на другите. 
Оценката вече не е еднозначна – правилно или неправилно – а многостранна. В нарастващата сложност 
на живота намалява влиянието на религията като фактор за конституирането на живота на модерния чо-
век – той е принуден да прави избори, в които полезното невинаги е добро. Праведността обаче според 
Бауман преди е била точно обратното на избора, а именно избягването на избора и следването на оби-
чайния начин на живот. Това се оказва неадекватно в новото време. Преди модернизма свободната во-
ля е означавала само едно – „свобода да избираш злото, а не доброто, т.е. да нарушаваш Божиите запо-
веди“ [1, 11], което поставя човека в положение или да се откаже от развитието, или да продължи пътя 
си с по-малко или никаква религия. Така модерното време се оказва епоха на загуба на религиозността. 

Празнотата следвало да бъде запълнена. На мястото на религията било нужно да дойде друга всеобх-
ватна или претендираща да бъде всеобхватна идея. Съответно мястото на Бога се налагало да бъде за-
ето от нещо друго – и това се оказал човекът. „Хуманистите на Ренесанса… се опитват да заместят Бога с 
човека, да сложат човека в центъра на вселената, да го обожествят“ [1, 37]. Но човечеството очевидно не 
е еднородно. Така се наложило то да бъде разделено на две. От едната страна попаднало едно отбрано 
малцинство, човешкият елит, който можел да използва великолепните човешки възможности в служба 
на разума и самоизграждането; от другата останали масите, „брутални, мръсни и напълно неспособни да 
сдържат страстите си“ [1, 38]. Комуникацията между двете групи хора била прекъсната. 

Очертал се обаче проблемът, че макар и неспособни на благородни действия, масите били все пак 
и обект на управление и грижа от страна на политическото лидерство. Така пътищата на комуникация се 
налагало да се възстановят. Необходимо било да се поставят твърди основи на нравствеността за всич-
ки хора (от всички социални нива, националности и раси). И това вече не можело да бъдат основите на 
християнските морални принципи, защото християните са малцина, разпръснати по света, а да се бази-
рат на „природата на Човека“ [1, 40], която е универсална. Но природата на мъжете и жените в сегашно-



204

Образование и технологии 8/2017

то им състояние не било изява на истинската човешка природа. Тя съществувала в момента само в заро-
диш като нереализиран потенциал, който и не можел да бъде реализиран без помощта на разума и не-
говите носители. 

За да се осъществи тази цел, била нужна помощта на две специализирани групи водители: на учите-
лите, които да разкрият на хората моралния потенциал, скрит в човешките същества, и на законодатели-
те, които да им помогнат да следват внимателно проектираните стандарти. Философите, които имали по-
директния достъп до чистия разум, получили за задача да кажат на хората какви са техните истински ин-
тереси и ако те не слушат, служителите на закона следвало да ги накарат да се държат така, както изис-
кват тези интереси [1, 43-44]. Така бил въведен етическият кодекс като инструмент за социално домини-
ране. Това означавало заместване на нравствеността с правен кодекс и оформяне на етиката според об-
разеца на Закона. Стандартите били обекти на постоянни конфликти и борба. И в края на пътя си модер-
ното общество, непрестанно опитвало се да изнамери законоподобен и универсален кодекс от етически 
правила, връща отговорността за действията обратно на индивида, притиснат от противоречащи си мо-
рални изисквания, възможности и ненаситни желания. 

Така настъпва крахът на модернизма. Бауман отправя критиката си към него: „На индивидите трябва-
ше да бъде спестена агонията на несигурността в едно рационално организирано – „прозрачно“ – обще-
ство, в което висшето управление се пада на Разума и само на Разума. Сега знаем, че това никога не е би-
ло и никога няма да бъде“ [1, 48]. Невъзможно е преобразяването на хората чрез изземването на техни-
те отговорности от законодателите, а свободата на преценката и избора се оказва нещо твърде скъпо, за 
да бъде поверена в ръцете на „мъдрите“. 

Коментар и приложение:
Разбирането на Бауман за свободата и избора според християнството много точно отразява усещане-

то на хората като цяло през времето на модернизма. Но тук се е получило историческо недоразумение. 
От богословско-антропологическа гледна точка човекът има свещеното право на свободен избор, даде-
но му от Твореца. Бог по никакъв начин не му отнема тази свобода, а работи върху просветляването на 
съвестта. Всъщност именно модерността налага насила на човека начин на мислене, който освен това се 
оказва неправилен. Според Свещеното Писание истинското робство в човешкия живот е робството на 
греха. Свободата да нарушаваш Божия закон е също проявление на свободната воля, дадена по сътворе-
ние, но е само частен случай на общия принцип на свободата – че всеки може да избира и да се управля-
ва сам. Ако тази свобода бъде употребена на страната на греха, човек става негов роб и може да бъде ос-
вободен само от Господ Иисус Христос в случай, че избере Него (Иоан 8:32-36). Така Господ става Освобо-
дител на пленниците (Исаия 61:1), Спасител от греха, а законът Му е наречен „закон на свободата“ (Иаков 
1:25; 2:12). Праведността не е „избягването на избора“ и следването на обичайния начин на живот, а из-
бирането на Бога и свободата от греха. Но поради неправилното разбиране за Бога и Неговия закон мно-
зина са счели, че им липсва свобода в религията на Христос, и са си тръгнали от нея. Причината за непра-
вилното разбиране следва да търсим в неправилното проповядване на Евангелието, което преди всичко 
е „евангелие“, т.е. блага вест – вест на спасение, свобода и живот, а не на осъждане и страх. Спасението 
е на базата на живата връзка с Иисус Христос (Иоан 6:37-40), която може да бъде осъществена само при 
наличието на доверие и осъзнаване на Неговата любов (Иоан 15:9). Дълго проповядваното „евангелие 
на страха“ е довело до насаждане на страх и недоверие към Бога. И като реакция настъпва модернизмът, 
водещ със себе си атеизма. Затова е критично важно преподаването на вярата на подрастващите да бъде 
позитивно и да ги оставя свободно да правят своя избор. 

Християнството се различава от модерната философия и в отношението към хората. „Просветените“ 
мислители презират непросветените маси. Бог оценява човека твърде високо дори в падналото му със-
тояние – Той знае причините за падението на всеки човек. Цената на човека се измерва според платена-
та жертва за него – скъпоценния живот на Господ Иисус Христос. Човешкото достойнство е нужно да бъде 
постоянно утвърждавано при възпитаването на християнски нравствени ценности. 

2. Постмодерното общество е общество на потреблението, при което объркаността е естествено 
състояние, а чувствата са приоритет

Оказва се, че опитите на модернизма да изгради сигурна етическа система са обречени на провал. 
Хората вече са уморени от безплодните обещания, че скоро ще бъде постигнат идеалът. „Подозираме, че 
истината е противоположна на това, което са ни казали“ [1, 49]. Не обществото чрез разума на филосо-
фите и законодателите има потенциала да учи индивидите на моралност, а точно обратното – вродените 
морални способности на човека го правят способен да създава обществото. Абстрактните морални прин-
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ципи дават предварително определени решения на проблемите, но човешката действителност е обърка-
на и амбивалентна, неподдаваща се на предварително моделиране. Светът на постмодерния човек няма 
основи (т.е. принципи) за своята нравственост, защото тя е първична, а не те. Съответно да бъдеш пост-
модерен, значи да се освободиш от илюзиите, че объркаността на света рано или късно ще бъде преодо-
ляна и заменена от подреденото управление на разума. Според Бауман истината е, че объркаността в об-
ществото ще остане независимо какво правим. 

Постмодернизмът разрушава погрешните конструкции, основани на подчинението на всичко на раз-
ума. Какво ще построи на тяхно място? Първо, връща се достойнството на емоциите, на ирационално-
то, на необяснимостта, на нецелесъобразността. Всяващата ужас в модерния ум липса на регулация на 
човешкото поведение се превръща в характеристика на естествената среда за постмодерния човек. Ра-
ционалните деперсонализирани правила, подкрепяни със средствата на принудата, са отстранени и на 
тяхно място идва приемането на несигурността и перспективата за среща с човешката морална способ-
ност такава, каквато е. Това става със съзнанието, че не е задължително светът да стане по-добър, но че 
така ще има шанс да се постигне споразумение с човешките склонности. Нравствеността отново е персо-
нализирана, човекът възвръща моралната си отговорност. Личната нравственост прави етичното прего-
варяне възможно, макар и успехът на такива преговори да не е гарантиран. Бауман смята, че след про-
падането на модерната идея за целеустременост и полезност нравствеността има шанса да дойде на се-
бе си. [1, 55]

Падането на Берлинската стена е също и падане на модерността, рухване на модерната идея за „из-
фабрикувано общество“, в което действителността се стреми към идеал, различен от самата нея. Тя е бли-
зо до него, но още не го е достигнала и никога не го достига. Източният модел помага на Бауман да ос-
мисли по-добре западния, който има същия принцип, но в по-различна обвивка: преследването на пе-
чалба, което е главният мотив в съществуването на капитализма, е свързано с рационално пресмятане и 
отлагане на удоволствието в името на постигането на целта – отново все още (и никога) недостигната. За 
разлика от модерната култура на пресмятането, труда и печалбата, постмодерната култура на потребле-
нието и незабавното удоволствие предизвика не само падането на комунизма, но и промяна на етика-
та и морала на днешния човек. 

Коментар и приложение: 
Сравнително малко пише за Бога в книгите на Зигмунт Бауман; сравнително малко мисли за Него 

постмодерният човек. Бог не е отречен, но е в периферията. Той е считан просто за един конструкт на 
обществото, защото „обществото се нуждае от Бог“ [2, 25], бил той личен или не-личен. Но отношение-
то към Бога в сравнение с модернизма е по-различно и се характеризира не с отхвърляне, а с изборност. 
Ако при модернизма въпросът беше „Има ли Бог?“, при постмодернизма е „Кой бог?“. „Нещо лично“ е ха-
рактеристиката на отношението към религията днес [3, 29]. Днешното време се характеризира с култур-
но многообразие, липса на единни общоприети ценности, религиозен плурализъм, а личното желание 
диктува избора и мирогледа. 

Погрешно е обаче да се смята, че младите хора под 30 години са оставили вярата на родителите си, 
ако те я имат. Проучванията показват, че посещаемостта на църква спада с отделянето от семейството им, 
но когато се оженят и имат деца, се възстановява. Мнозина религиозно необвързани са свързани с някоя 
църква, редовно я посещават, но не принадлежат на никоя деноминация. Понякога сменят църквите, но 
не се отказват от религията.1 

Разбиране на постмодерното отношение към религията може да се намери в следната посока. Напра-
вените грешки доведоха днешното поколение до недоверие към миналото и песимизъм за бъдещето. То-
ва, което остава, е сегашният момент. Повечето от младите хора искат да получат всичко днес, без отла-
гане; имат склонност да постъпват според желанията си тук и сега. Днес Декарт е перифразиран ембле-
матично за постмодерното консуматорско общество по следния начин: „Купувам, следователно същест-
вувам“2. На религията се гледа като на един от многото продукти на пазара, който може да бъде избран 
с оглед на неговата привлекателност и използваемост в настоящия момент. Но точно тази консуматорска 
нагласа има потенциала да доведе човека до вярата. Христос разказва притча, която може да бъде при-
ложена към купувачите в днешния духовен „магазин“: 

„Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпо-
ценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи.“ (Матей 13:45-46)

Християнството е продукт с най-голяма стойност. Въпросът е как да бъде представено адекватно на 
подрастващите в днешната епоха. Във времето на модернизма вярата се преподаваше, като първо се за-
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почваше от убеждението на ума, преминаваше се през емоциите на сърцето и се стигаше до решенията 
и действията, основани на волята [4, 241]. Днес подчинението на разума е отхвърлено, а управляваща-
та роля е присъдена на чувствата. Християнското възпитание следва да минава първо през сърцето. Раз-
умът е важен и вярата не може да остане само емоционална, но днес той би останал заключен, ако сър-
цето е заключено. 

3. Постмодерният човек отхвърля назидаването, но силно се нуждае от общуване 
Според Бауман един аспект на културата е съобразяването с другостта на другия. Културата на зако-

нодателстващия разум (културата на модерността) служи на опитите да се завладее и подчини другият. 
Културата на интерпретативния разум (културата на постмодерността) се развива в процеса на реципроч-
на комуникация. Законодателстващият разум се стреми към победата, докато интерпретиращият има за 
своя цел диалога. Диалогът за модерният разум е насочен към бързата и ефективна победа, свързана с 
отстъпването и подчиняването на другия. Постмодерният разум се стреми към продължаващ и задълбо-
чаващ обмена разговор с другия [5, 13].

Бауман обръща внимание на специфичния феномен на нашето време – възхода на социалните ме-
дии. Разликата между общността и социалната мрежа е, че индивидът принадлежи на общността, но 
мрежата принадлежи на индивида. Човекът се чувства като имащ контрола – може да добавя или да из-
трива приятели по свое усмотрение. „Самотата, изоставянето са най-големият страх на нашето време на 
индивидуализъм“3 – заявява големият социолог. Хората се страхуват да учат истинските социални умения 
– тези на улицата, на работното място, където се намират между реални личности, с които имат осезаеми 
взаимоотношения. Повечето хора използват социалните медии не за да се свързват и да отварят по-ши-
роко своите хоризонти, а обратното – да ограничат себе си в „зоната на комфорт“, където да чуват един-
ствено „ехото на своя собствен глас“. Така социалните мрежи „са измама“. 

Коментар и приложение: 
Както видяхме, според Бауман „обществото се нуждае от Бог“ [2, 25]. Бог пълноценно обслужва нужда-

та на постмодерния човек от общуване, защото също е Личност. Днешният човек повече от преди има необ-
ходимите предпоставки за свързване с Бога и приемането Му като личен Бог. Хората се нуждаят от истинска 
духовна опитност, от трансцедентния Бог, и тази нужда не може да бъде задоволена чрез консуматорство 
или нещо друго от този свят. Запознаването и сприятеляването с Бога следва да бъде предложено. Но е ва-
жно да се има предвид, че днес хората не желаят да вярват в това, което ги карат. Не искат да усещат прину-
да, в това число религиозна. Затова е силно препоръчително да се води диалог, да се задават въпроси, така 
че подрастващите сами да достигнат до отговорите и да изберат в какво да вярват, а не да им бъде казано. 
Изключително важно е използването на интерактивни методи на обучение, защото „опитът на ученика тук е 
основа на учебното познание“ [6, 176]. По подобен начин методът на въпросите и участието може да се из-
ползва не само в училище, а и в местата на неформално образование – у дома и в църквата. 

От друга страна, младите хора търсят общностни преживявания и се събират заедно – така преодоля-
ват страха от самотата, страха от изключване. Днес хората имат нужда от чувство за принадлежност – за-
това е възходът на социалните медии, те обслужват „нарастващите нужди на хората да се обединяват в 
социални общности“ [7, 129]. Но и на двете места мнозина не се чувстват принадлежащи към сплотена 
група. Църквата е създадена така, че да посрещне по най-добрия начин социалните нужди на хората. Ре-
лигиозните групи споделят основни вярвания, срещат се редовно, имат споделен ангажимент да си пома-
гат в нуждите един на друг и предоставят и поддържат рамка за приемливо поведение. Такава инвести-
ция като редовни посещения в църковна общност може да даде на участниците в нея значимост, по-голя-
ма, отколкото при епизодичните събирания с приятели или виртуалното присъствие в социална мрежа.4 

Необходимо е да се има предвид, че постмодерните хора не желаят да бъдат принуждавани да хо-
дят на църква. Търсят общност, към която да принадлежат, но искат да се чувстват част от общността, пре-
ди да приемат нейните правила. Модерният светоглед разделяше живота на сфери – семейна, профе-
сионална, социална и т.н. Новото поколение не разбира това и му се съпротивлява – младите не искат да 
променят поведението и външния си вид според мястото, където се намират; търсят приемане такива, 
каквито са. Искат автентичност и толерантност. Бог е дал това, от което се нуждае постмодерният човек – 
свещеното право на избор, което никой не може да отнеме. Нужно е да се обяснява на подрастващите, 
че при Бога имат пълно приемане. Много пъти църквата не им дава това – в такива случаи е необходимо 
завръщане към един основен принцип на християнството изобщо и на религиозното образование в част-
ност – „взаимното уважение по отношение на различията“ [8, 86]; целта е диалогът, споделянето и взаим-
ното опознаване, а не убеждаването. Точно това характеризира и постмодерния разум.
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4. Отношението към закона и проблемът с престъпността
Зигмунт Бауман разглежда много проблеми на постмодернизма, сред които един заслужава по-спе-

циално внимание с оглед на настоящото изследване. Предвид горчивия опит със законите от миналото и 
вследствие на това хладното отношение на постмодерния човек към закона, законодателите и държава-
та, как ще се действа в постмодерното общество в ситуациите на престъпност? Идеята за „нравственост 
без етически кодекс“ няма ли да доведе света до ескалация на престъпност и насилие? 

Както може да се очаква, налице са нови „постмодерни начини за насилнически действия“ [2, 201]. 
Бауман ясно вижда, че същата модерна рамка на мислене, проявена в нацисткия възглед за изчистване-
то на света от безполезните, вредни или болни категории хора, всъщност продължава да оформя вижда-
нето и на постмодерния човек дотам, че може да се предположи, че сега навлизаме в ерата на „продъл-
жителен и тих Холокост“, но от нов стил, подмолен и „на парче“ [2, 210]. Противопоставянето вече не е 
между „елита“ и „масите“, а между хората „на върха“ и хората „на дъното“. Слабите, беззащитните и мър-
зеливите са жертвани в името на развързването на ръцете на силните, а свободата и сега, както преди, е 
определяна с оглед на правата на високопоставените и властимащите. Жестокостта е маскирана като гри-
жа, а насилието – като любезност. Авторът заключава, че няма никаква гаранция, че историята няма да 
се повтори [2, 214]. 

Принудата днес е държавен монопол, което не е непременно добра новина, защото това не я прави 
по-малко принуда [1, 327]. Прави впечатление фактът, че броят на хората в затвора нараства, и то бързо, 
почти във всяка страна [5, 189]. „Борбата с престъпността, както и самата престъпност, особено престъ-
пленията срещу личността и частната собственост, са отлично, вълнуващо, необикновено зрелищно шоу“ 
[5, 195]. Обществото стимулира зрелищността. За да бъде забелязан, човек е необходимо да направи не-
що изключително, „да крещи“ – и това често се изразява в престъплението. Когато вследствие на това по-
падне в затвора, се оказва, че целта на тази мярка не е превъзпитаването и възстановяването, а изолира-
нето и отхвърлянето. Тогава отхвърлените предпочитат не да приемат отстраняването си с наведена гла-
ва, а да отхвърлят хората, които са ги отхвърлили [5, 207]. 

Коментар и приложение: 
Макар и обитателите на затвори да са малък процент, в цялото общество действат същите закони на 

отхвърляне. Това в по-ниска степен се случва при децата с агресивно поведение. Причините за такова по-
ведение са много сходни с причините за престъпленията на възрастните – то може да бъде форма на „не-
сръчно търсене на контакт“ или апел за повече внимание. Може да прикрива чувството за безпомощност 
на слабия ученик или на детето с каквито и да било дефицити, чувстващо се отхвърлено поради тях от 
обкръжението си. В някои случаи може да е желание за изразяване на своята идентичност и самоувере-
ност, а понякога да служи за контрол и налагане на собствените интереси. При всички случаи обаче агре-
сията води до дефицити на поведението в дългосрочен план, изразяващи се в ограничена способност за 
разрешаване на конфликти [9, 21]. 

Вместо противопоставяне и отхвърляне християнската религия предлага приемане и любов към все-
киго, включително към враговете (Матей 5:44-45). Това е възможно чрез осъзнаването на всеобщия про-
изход от Бога, по силата на което всички хора стават братя. Друга причина за приемане и помирение е 
тази, че всички сме грешници, еднакво приети от Бога и спасявани единствено по Божия благодат чрез 
жертвата на Господ Иисус Христос – поради което изчезва всяко основание за неравенство под формата 
на гордост или пък чувство за малоценност. 

Дори и при тези предпоставки терапията на агресивното поведение не е никак лесна. Тя включва ком-
плексна специализирана работа, в която най-важно място заема спечелването на доверието на детето [9, 
120] и след това изграждане на нови умения за отстояване на своите права, а с тях и доверие в собстве-
ните възможности за справяне с проблемите без агресия [9, 121]. Но общо може да се каже, че религия-
та силно намалява рисковото поведение. Според проучвания сред юношите религиозните гимназисти от 
най-горните класове е по-малко вероятно от нерелигиозните да се бият или нараняват някого, както и да 
носят оръжие на училище.5 А учениците християни оказват върху другите влияние на мир.

Заключение: 
Освен в споменатите четири направления Зигмунт Бауман може да бъде полезен на възпитателите 

(християни или не) с още много наблюдения и анализи, съдържащи се в неговите книги. Едно възможно 
по-нататъшно изследване би могло да включва извличането на насоки за реализиране на добри взаимо-
отношения между съвместно живеещите днес поколения от модернизма, прехода и постмодернизма с 
цел взаимното усвояване на постиженията и ценностите от двете епохи. Интересна е също темата за на-
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чините, по които постмодерната култура достига глобално навсякъде и променя мисленето на хората от 
целия свят чрез медиите – познанието в тази област би могло да бъде от полза на родители, учители и 
всички, които работят с подрастващи, в усилията им да им помогнат да бъдат добре ориентирани относ-
но това, какво се случва, неизбежно ли е то и какви са опасностите в днешното време на глобализация. 

Разбира се, никой човек не е застрахован от грешки, както впрочем и Бауман няма претенции за не-
погрешимост. И той оставя пример, като не предлага етически кодекс. Постижение на постмодерния чо-
век е това, че осъзнава амбивалентността на моралния избор. 
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Abstract: The aggressive behavior of students is established using the Buz-Duryski aggressiveness test that 
we applied at the beginning and the end of the school year to determine if there is a difference in the aggressive 
behavior of pupils in modular physical education and sports classes. During the school year we apply the special 
methodological program. The goal of the program is to reduce the aggressive behavior of children during and 
after school hours. Experimental group of 30 students / 18 boys and 12 girls / SU „D. Talev” in 6 grade The results 
of the initial test are given in Table 1 for boys and in Table 2 for girls. After the implementation of our program 
at the end of the school year The results are given in Table 3 for Boys and Table 4 for Girls The aggression test 
applies to a Control Group of 30 students / 18 boys and 12 girls / SU „D. Talev” grade 6. The results of the initial 
level in Table 5 and Table 6 and the baseline data are presented in Table 7 and Table 8. The data obtained show 
that aggression indicators have decreased their values, with better results being achieved with the experimental 
This proves the effectiveness of our program.

Keywords: aggression, psychological test, students values

Според Р. Стаматов (2008) насилието между деца в училище обхваща широк спектър от прояви. То е 
явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведение-
то на децата[3].

П. Калчев (2003) разделя агресията най-общо на следните основни групи: 
  Физическа агресия – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затва-
ряне в някое помещение; 

  Вербална агресия – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди; 
  Психическа агресия – подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, по-
вреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене; 

  Социална агресия – избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпростране-
ние на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект 
на тормоз, изолиране [2].

Физическата агресия е формата, която възрастните най-често забелязват и затова често мерките за 
справяне обикновено са насочени именно към нея. Психическата и социална агресия по-трудно могат да 
бъдат установени, тъй като те не са така видими, а и децата от своя страна нямат нагласата да споделят с 
възрастните за своите преживявания.  

Агресията, независимо от това как се упражнява, е деструктивен и опасен вид насилие. Следовател-
но усилията за справяне с насилието от деца над деца в училище трябва да бъдат насочени към всички 
проявления на това явление, а не само към неговите физически форми. 

Разпознаването на физическото насилие включва следните физически и поведенчески показатели: 
  различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или чести червени петна, 
включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване; 

  неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително едносрични отговори; 
  безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност; 

ОПИТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕТСКО
ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

ATTEMPT TO PREVENT AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDHOOD AND 
ADOLESCENCE

Младен Йорданов Михайлов
ПУ,,Д-р Петър Берон“, гр. Добрич

Mladen Yordanov Mihaylov 
„Dr. Petar Beron”, Dobrich
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  лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието; 
  прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и да било с него; 
  влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, главоболие, отпадналост; 
  влошаване на успеха и чести отсъствия от училище; 
  чести отсъствия от определени часове, например физическо; 
Разпознаването на психическото насилие включва следните физически и поведенчески показатели: 

  детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с връстниците си; 
  агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на вниманието, упорито непо-
слушание, самонараняване; 

  внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или нивото на развитие на детето; 
  бягане и криене, включително зачестили бягства от училище; 
  загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска самооценка; 
  употреба на алкохол, медикаменти, самозанемаряване (постоянно обличане на едни същи дрехи 
или отказ да сресва косата си); 

  психосоматични симптоми. 
Необходимо е полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на агреси-

ята и създаване на по-сигурна училищна среда 
Превенцията  включва комплекс от мерки според Н. Бояджиева и П. Митева (2008), които най-общо 

имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за 
насилието. Превантивните мерки в училище трябва да започнат задължително с оценка на проблема с 
насилието, както и с определяне на елементите на училищната компетентност за справяне и недопуска-
не на явлението [3]. Й. Янкулова-Цветкова (2006) установи   някои техники за справяне с гнева и напреже-
нието: слушане на релаксираща  музика, упражнения на базата на умствена концентрация, практикуване  
на стрелба, йога, бойни изкуства, танци [4]. 

Посоченото дотук ни мотивира да изготвим иновативна програма за група от  30  ученици от 6 клас на 
СУ ,,Димитър Талев“, гр. Добрич, в рамките на 30 учебни часа. 

Изследването е част от разработка на магистърска теза за превенция на ученици чрез използване на 
програма за обучение в часовете по физическо възпитание и спорт.

Предполагаме, че с нашата иновативна програма ще постигнем превенция на агресията и ще дове-
де до нормализиране на показателите констатиращи степента на различните видове агресия и нейните 
компоненти.    

Цел на програмата: превенция на агресията чрез използване на средствата на физическото възпита-
ние и спорта.

Цел на изследването е оптимизиране на общата физическа подготовка на децата и превенция на ви-
довете агресия и нейните компоненти чрез нашата иновативна програма за превенция на агресията в ча-
совете при модулното обучение по физическо възпитание и спорт. 

Задачите които си поставихме са: диагностициране на нивото на различните видове агресия и нейни-
те компоненти, провеждане на педагогическия експеримент, обработка и анализ на резултатите. 

Предмет на изследването е ефективността на нашата предложена програма за превенция и овладя-
ване на агресията.

Обект на изследване са количествени характеристики на видовете агресия и нейните компоненти при 
ученици от 6 клас. 

Субект на изследването са 60 ученика от 6 клас на СУ ,,Димитър Талев“, гр. Добрич, разделен в две 
групи /експериментална и контролна/ от по 30 ученици. 

Методика на изследването: контролната група се обучаваше по действащите програми на държавни-
те образователни изисквания, а експерименталната се обучаваше по приложената иновативна програма, 
която включва 30 учебни занятия /с основна част – танци и хора, а заключителна  част – тихи, релаксира-
щи  и  успокоителни игри  и упражнения/.

Изследването бе проведено през учебната 2016-2017 г. 
Нивата на различните видове агресия установихме с психологичен тест на Бъс-Дюрки [5] за измерва-

не и установяване на нивото на агресивност при учениците. Обработката на получените резултати осъ-
ществихме с помощта на методите на математическата статистика – сравнителен и вариационен анализ, 
а статистическите величини отразихме във вариационните таблици.

Резултати от първоначалния тест са приложени в  Таблица 1  за момчетата  и  Таблица 2  за момичета-
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та за Експерименталната група, а резултатите за момчетата при Контролната група са в  Таблица 5  и  Таб-
лица 7 . След прилагане на нашата програма в края на учебната година резултатите са приложени в  Таб-
лица 3  за момчетата  и  Таблица 4  за момичетата за  Експерименталната група, а резултатите за Контрол-
ната група са в Таблица 6  и  Таблица 8.

Aнализ 
Анализ на експерименталната група: Сравнявайки получените данни между входящото и изходящото 

равнище при момчетата можем да заключим, че физическата агресия, обидата и вербалната агресия зна-
чително е понижила своите стойности /с 4 до 5 пункта/, но са с още леко завишени стойности, почти  са 
на границата с нормалните стойности. Косвената агресия, раздразнението, подозрителността, и чувство-
то за вина също е понижила своите стойност /с 2 до 4 пункта/, като подозрителността и чувството за ви-
на се вписва в нормалните стойности, а косвената агресия и раздразнението  са само с  1 пункт над нор-
малните стойности. Негативизмът който е бил само с един пункт по висок от нормалните стойности вече 
в края на занятията е в нормите. Когато сравняваме нашите данни получени при входящото и изходящото 
равнище при момичетата ние спокойно можем да заключим, че изходните данни при момичетата относ-
но физическа агресия, обида, вербална агресия са с 2 до 3 пункта  с по-ниски стойности. Подозрителност-
та е само с 1 пункт по-ниска спрямо момчетата. При косвената агресия, раздразнението, негативизма са 
с еднакви завишени стойности. Единствено чувството за вина е с 1 пункт по високо от стойността на мом-
четата.  Съпоставяйки първоначалните и крайните  данни при момичетата  установяваме, че имаме зна-
чително  понижение от /2 до 3/ пункта за физическата агресия, косвената агресия, раздразнението, оби-
дата,  вербалната агресия и чувството за вина. Подозрителността също се е понижила с 1 пункт, макар че 
първоначално е била в нормални стойности. Единствено негативизмът запазва своята стойност която е в 
рамките на нормалните стойности. 

Анализ  на  контролната  група: Сравнявайки получените данни от входящо и изходящото ниво при 
момчетата, установихме най-голямо понижение /с 3 – 4 пункта/ на параметрите при обидите и вербална-
та агресия, слабо подобрени данни /с 1-2 пункта/ при физическата агресия, раздразнението, негативизма 
и подозрителността. Косвената агресия и чувството за вина запазват своите стойности без промяна. Ин-
тересен е факта, че почти всички параметри са подобрени /с 1 – 4 пункта/, но нито една цифра не е в гра-
ниците на нормалните стойности. Съпоставяйки резултатите при  момичетата установяваме, че най-зна-
чителна промяна има с подобрение на параметрите при вербалната агресия /с 3 пункта/, докато при фи-
зическата агресия, косвената агресия, негативизма, обидата, подозрителността и чувството за вина слабо 
се е подобрило /с 1 – 2 пункта/, а единствено раздразнението е запазило своята първоначална стойност. 
Очевидно е, че показателите за физическа агресия, подозрителност и чувство за вина са в графите за нор-
мално допустими стойности, докато всички други са над нормалните  /с  1 – 3 пункта/. Съпоставяйки  па-
раметрите между  Експерименталната  и Контролната група ние спокойно можем да установим, че стой-
ностите на видовете агресия и нейните компоненти са подобрени по-ефективно при Експериментална-
та група, което ни доказва, че нашата иновативна програма може да намери своето приложение за да се 
намали агресивното поведение на учениците.

Изводи и препоръки
Превенцията на агресията трябва да започне с промяната на средата, в която се обучават нашите де-

ца. Начинът, по който тази среда ще бъде приспособена, зависи и от материалните ресурси в конкретно-
то учебно-възпитателно заведение, и от възможностите, способностите и въображението на факторите 
в него – ръководство, педагози, деца, както и от подкрепата на семейството и обществените формирова-
ния. Анализът на резултатите от педагогическия експеримент относно изследването на степента на видо-
вете агресия и нейните компоненти на учениците можем да обобщим, че методиката за оптимизиране 
на физическата дееспособност на децата и превенцията на агресивното им поведение е повлияла поло-
жително върху развитието на двигателните качества, занижени стойности на вербалната, косвена и фи-
зическа агресия, по-малко обиди, намалено раздразнение. Благодарение на танците и народните хора, 
както и на специалните бегови упражнения и щафетни игри учениците успяха да излеят в тях своите емо-
ции. Докато успокоителните и забавни игри, дихателните, концентриращи и релаксиращи упражнения в 
заключителната част на занятията допринесоха за превенция на агресивното поведение на децата. Наша-
та програма успешно стопира и пренасочи наличната агресия в динамични пламенни танци, народни хо-
ра с бурен емоционален заряд и забавни щафетни игри зареждащи децата с позитивни мисли и чувства.



212

Образование и технологии 8/2017

Приложения

Приложение 1
Таблица 1. Експериментална група (ЕГ), момчета – входящо ниво 

Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки
Физическа агресия  4-6  10
Косвена агресия  4-5  8
Раздразнение  4-6  9
Негативизъм  2-3  4

Обида  4-5  10
Подозрителност  4-6  7
Вербална агресия  4-6  12
Чувство за вина  4-5  6

Таблица 2, ЕГ , момичета – входящо ниво
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки
Физическа агресия  4-6  7
Косвена агресия  4-5  8
Раздразнение  4-6  9
Негативизъм  2-3  3

Обида  4-5  8
Подозрителност  4-6  6
Вербална агресия  4-6  10
Чувство за вина  4-5  7

Таблица 3. ЕГ, Изходящо ниво – момчета 
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  6
Косвена агресия  4-5  6
Раздразнение  4-6  7
Негативизъм  2-3  3
Обида  4-5  5
Подозрителност  4-6  6
Вербална агресия  4-6  7
Чувство за вина  4-5  5

Таблица 4,ЕГ,Изходящо ниво – момичета
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки
Физическа агресия  4-6  5
Косвена агресия  4-5  6
Раздразнение  4-6  7
Негативизъм  2-3  3

Обида  4-5  6
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Подозрителност  4-6  5
Вербална агресия  4-6  7
Чувство за вина  4-5  4

Tаблица 5, Контролна група – КГ, Входящо ниво – момчета
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  9
Косвена агресия  4-5  7
Раздразнение  4-6  9
Негативизъм  2-3  5
Обида  4-5  10
Подозрителност  4-6  8
Вербална агресия  4-6  11
Чувство за вина  4-5  7

Таблица 6, Контролна група – КГ, Входящо ниво – момичета
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  8
Косвена агресия  4-5  9
Раздразнение  4-6  9
Негативизъм  2-3  6
Обида  4-5  8
Подозрителност  4-6  7
Вербална агресия  4-6  8
Чувство за вина  4-5  7

Таблица 7, Контролна група – КГ, Изходящо ниво –момчета 
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  8
Косвена агресия  4-5  7
Раздразнение  4-6  7
Негативизъм  2-3  4
Обида  4-5  6
Подозрителност  4-6  7
Вербална агресия  4-6  8
Чувство за вина  4-5  6

Таблица 8. Контролна група – КГ, Изходящо ниво – момичета 
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  6
Косвена агресия  4-5  7
Раздразнение  4-6  8
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Негативизъм  2-3  4
Обида  4-5  8
Подозрителност  4-6  6
Вербална агресия  4-6  8
Чувство за вина  4-5  5

Приложение 2
Съдържание на програмата:
1. ОФП (Общофизически упражнения)
2. СБУ (специални – бегови упражнения)
3. Щафетни, забавни и успокоителни игри.
4. Танци ( народни хора и латино-американски танци).
5. Упражнения за концентрация, съсредоточеност и релаксиране (елементи от йога).
6. Дихателни упражнения.
Очаквани резултати:

  Изпълнение на част от Държавните образователни изисквания и постигане на предвидените стан-
дарти.

  Повишаване на нивото на общата физическа подготовка.
  Пренасочване на агресията от нежелани психологически форми към спортни изяви.
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Abstract. For six years I have been doing activities using the possibilities of the programmes of Ministry of 
Education and Science - the European projects „Success“ and „Your class“. The topic I chose is Chess.

My work on Chess topic started in 2008 when I included it in extracurricular activities of my primary school 
students being their teacher. I started the project „Success“ in 2011/2012 school year. The enthusiasm and quick 
results led to the decision to continue the club’s activity for six years. The clubs are attended by students from 
2nd to 7th grade.

Why did I choose chess? When we think of chess we think of logic, complexity and building strategies. It is 
definitely an intellectual game and it is the „queen“ of this kind of games. It was proved playing chess develops 
the brain of the participant and improves memory. The long life of chess is the most important proof of its 
undeniable success.

Keywords: chess, students, club, logical thinking, geniuses 

Шахът е една от най-популярните игри в цял свят. Шахът не само тренира възможностите на мозъка, 
но и учи децата на основни житейски уроци. Като учител по шах преподавам на учениците си как да взе-
мат решения, упражнявам паметта им, изнасям лекции за силата на волята, логическото мислене, моти-
вацията за победа и приемането на загубата. 

На база опита и знанията, и много положителни резултати, постигнати с моите ученици, представям 
примерна методическа разработка от обучението по шах. 

Тема: „двойна защита на царя“.
Година на обучението: първа, ученици 8-12 години.
Вид на заниманието: за формиране на нови знания.
Цел: надграждане на уменията за игра на шах, чрез изучаване на нова техника;
За постигане на поставената цел се формулират следните задачи:
1. Да се създадат условия за интелектуалното развитие на децата, чрез развиване на умения в прила-
гането на нова техника в играта на шах;

2. Да се развива логическото мислене, изобретателност и внимание;
3. Да се развива паметта и комбинативното мислене;
4. Да се възпитават у учениците увереност, упоритост, способност да приемаш победата и загубата с 
достойнство. Да се осигури спокойна работна среда. 

Дидактически материали: нагледни материали, демонстрационен борд, магнитен шах, шах часовни-
ци, шахове, карти за отделните документи, учебник. Ходът на работата с учениците е даден в таблица 1. 

Таблица 1. Ход на работата

дейност
етапи 

на занимание-
то

време учител ученици забележка

Организа-
ционния 1-2 минути Взаимен поздрав Отношение към групата

НАПРАВИ ГЕНИИ
/за учениците от 2-7 клас/

Илия Крумов Динев
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
гр. Гоце Делчев

FORM GENIUSES 
/For students from 2-7 grade/

Ilia Krumov Dinev
First Primary School „St. Cyril and 
Methodius“, Gotse Delchev
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Мотивация 10 мин Лекция за силата на во-
лята Сюзън Полгар

Проверка на 
минали зна-

ния
10 мин.

Каква техника е упраж-
нена в последния урок? 
Дайте определение за 

двоен смъртоносен удар.
Какво е решението, кое-
то сте избрали в първата 
схема? (Втори, трети).

Двоен удар 
Посочете определение 
Съставете отговори.

Демонстрационен
борд, магнитен шах, 
креда, обикновена 
дъска, шах компле-

кти за игра

Цялостна про-
верка на зна-

нията
8 мин.

Анализ на изпълнението 
на поставената

работа.
Въпросник за получава-
не на знания по този въ-

прос:
 а) „тактика“.
б)изследване. 

Какво е Shah и начини за 
защита срещу шаха.

„Индивидуална рабо-
та с деца в картите на те-
ма: „. Двоен смъртоно-

сен удар“
Извършване на задачата 

в тетрадките си.
Децата реагират, дават 
определението на шаха 
и списъка за трите начи-

на за защита.

Карти за индивиду-
ална работа с диа-

грами.
тетрадка, писалка.

Shah e методи за за-
щита на царя от ша-

ха.

Нови знания 25 мин.

Следва нова тема: “двой-
на защита на царя от 

шах”.
Формулира се идентифи-
кация и се показва при-
мер на магнитната дъс-

ката.
Задача на учениците е да 
се научат как да използ-

ват тази техника.
Извършване на задачи 

по темата.

Учениците формулират 
дефиницията за мате-
риала, който изучават, 

“двойна защита на царя 
от шах”.

Решение в тетрадките.

Затвържда-
ване 5 мин.

Решаване на задачите, 
поставени на демо бор-

да.
Изпълнение 
на тест за раз-
биране от де-
цата на съдър-

жанието

5 мин.

Извършване на самосто-
ятелна работа.

В кой етап на играта на 
шах, можете да прило-
жите тази нова техника?

Извършване на самосто-
ятелна работа с картите.

Контрол. 
Заключителна 

част
25 мин.

Тематичен турнир.
Анализ за възможността 
да продължат да използ-
ват тази техника в турни-

ри на високо ниво.
Вземане на решение, ло-
гическо мислене, прие-
мане на загубата, воля, 

дисциплина.

Тази техника може да 
се прилага в средата на 
играта е да се матира 
и спечели в данните за 

ендшпила.
Учениците правят оцен-
ка на тяхното потенци-
ално приложение на но-
вата техника, когато иг-

раят.

Игра по двойки.
Обратна връзка от 
учениците и анализ 
на постигнатите ре-

зултати.

Цели на клуба:
  Стимулиране на ангажираността на учениците с интелектуални занимания и запознаване и обога-
тяване на шахматната им култура;
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Методика на обучението

  Откриване на нови таланти в шаха и подпомагането им да участват в различни състезания;
  Популяризиране на шахматната игра сред учениците чрез организиране на шахматни турнири.
Приоритети в дейността на клуба са:

  Повишаване знанията на учениците;
  Участие на учениците в извънучилищни мероприятия, форми, състезания и турнири;
  Създаване на атмосфера на толерантност и взаимопомощ;
  Подобряване на взаимодействията с родителите и обществеността;
  Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското образование и физическата култу-
ра;

Историята, с която мотивирам учениците, открих в интернет, а тя е следната1: Унгарският педагог Лас-
ло Полгар дълго време изучавал детството на гениалните хора. В частност, той изучил детството на Волф-
ганг Моцарт, който традиционно се дава като пример, когато става дума за гении. Ласло изучава биогра-
фията на Моцарт и стига до извода, че геният на Моцарт е бил резултат от възпитанието му. Бащата на 
Моцарт Леополд е бил цигулар и се е занимавал с малкия Волфганг. Моцарт се е учил да свири на цигул-
ка, клавесин, изучавал е пеене, теория на музиката и дори как се съчиняват произведения. На четири го-
дини той вече самостоятелно свири големи фрагменти на фортепиано, а на пет години съчинява първия 
си концерт за клавесин. Ласло Полгар няколко години изучава биографията на велики хора и както казва 
в книгата си „Как да отгледаме гений“ (BringupGenius!), е бил абсолютно сигурен, че при правилното въз-
питание всяко дете може да бъде превърнато във вундеркинд.

Така Ласло решава да направи „експеримент“ в собственото си семейство. През 1969 година му се 
ражда дъщеричка Сюзън. Докато Ласло мислел в коя област да възпита от нея гений, тя случайно нами-
ра в гардероба шаха на баща си. Така се предопределя съдбата й.Самият Ласло много обичал да играе 
шах, а сега той се заемал с възпитанието на гений. Той се занимавал със Сюзън по осем-девет часа всеки 
ден. По-късно тя става международен гросмайстор и световна шампионка. През ноември 1974 година в 
семейство Полгар се ражда София, която също става успешна шахматистка.Но най-голям успех има Юдит, 
която се ражда през 1976 година. За това време Ласло вече, може да се каже, поставя на конвейер про-
изводството на гении. Няколко години по-късно, с постоянно обучение върху философията на шахматна-
та игра, формиране на постоянство и непрекъснато ежедневно усъвършенстване и трите дъщери стават 
изключително успешни шахматистки! Сюзън се превръща в международен гросмайстор и световна шам-
пионка, а Юдит става най-силната шахматистка в света за всички времена и първата жена в десетката на 
световния рейтинг.Попитали я: „Бихте ли могла да станете толкова добра, колкото сте в шаха, в някоя дру-
га област? Математика например?“ и тя отговорила: „Ако прекарвам толкова време, колкото с шаха, би 
било възможно да съм великолепна почти във всичко“.

За мен експериментът на Полгар е доказателство, че талантът е важен, но трудът, който полагаме оп-
ределя дали ще бъдем успешни в живота си или не. А едни от най-важните неща, които са в основата на 
успеха са нашите навици и воля. Те предопределят дали ще отделим нужното време и внимание да се са-
мообучаваме, дали ще прилагаме най-добрите методи за обучение, дали ще сме достатъчно организи-
рани, последователни, целенасочени и в крайна сметка…успешни! Всячески се опитвам да убедя моите 
ученици в изводите от този експеримент и да ги мотивирам в полза на шаха. И резултатите показват, че 
съм успял!

Доказателство за успешния модел на педагогическата практика на автора са многото участия в турни-
ри и състезания и наградите, спечелени от шахматния клуб към Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 
Гоце Делчев (Фигура 1). 
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Фигура 1. Моменти от работата и успехите в турнири и състезания

Заключение 
Шахматният клуб е място за занимания с шах на учениците от цялото училище. През септември  2016г. 

в двора на училището се разчерта шахматна дъска и се проведоха демонстрации от различни партии. То-
ва е знак, че усилията, които полагам са в правилна посока. Мечтата ми е един ден от нашето училище да 
се появи нов шахматен гений, защото тук всеки може да се запознае с тънкостите на тази древна игра и 
чрез системното и практикуване да развива както логическото си и комбинативно мислене, така и цялост-
ния си интелектуален потенциал.

От личен опит познавам очарованието на „кралската игра“ и се опитвам да го направя познато и оби-
чано за децата. Учениците в клуба жадуват да бъдат поучавани и наставлявани. Шахматната игра за тях е 
място, където няма неравноправие. В другите отборни спортове успехът ти може да зависи от твой съек-
ипник, но в шахмата не е така. Равни обстоятелства, равни изходни положения, фигури, дъска, правила – 
сядаш и играеш, колкото можеш. Децата обичат това, защото борбата е равноправна. 

Notes:
1. www.zenom.pro/index.php/statii/ 
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Abstract: One of the oldest civilizations, the Egyptian, was founded in the 3rd – 1st millennium BC. This 
ancient civilization leaves the world a colossal architectural and artistic heritage that testifies to the astonishing 
talent of the Egyptians.

In the cultural heritage of the Classical Ancient East, Syriac musical art is a particularly significant contribution. 
The contribution of Syrian music culture in the field of musical theory is historical, which explains the construction 
of the musical system based on the four-tone diaonic soundtrack, later known to the Greeks as the tetrachord.

On the basis of archaeological finds and monuments of Eastern culture discovered in our time, we judge 
about the ancient outbreaks of active musical life in the countries of the Middle East. This is the case with the 
discoveries of the ancient, biblical Old Testament, from which we obtain information about the musical life in 
the lands of ancient Palestine, known as the Holy Land.

An important area of   ancient musical culture that explains the „perfect system“ is THE MUSIC THEORY of the 
Greeks. Plato „sets the foundations of the Greek theory of lasers, develops the problems of general and musical 
aesthetics“

Keywords: musical culture, music theory, Greek theory of lasers.

Сведения за паметници на музикалната култура и изкуство достигат до нас от множество научни из-
следвания в тази област. Една от най-старите цивилизации – египетската е създадена през ІІІ – І хилядо-
летие пр. Хр. Тази древна цивилизация оставя на света колосално архитектурно и художествено наслед-
ство, коeто свидетелства за удивителния талант на египтяните. С укрепване и засилване на светската дър-
жавна власт в Египет, след второто хилядолетие пр. Хр., настъпва разцвет в развитието и на светската про-
фесионална музика, съществена особеност за която, обаче е липсата на собствен нотопис. От историята е 
известно, че с приближаване на Новата ера египетската държава отслабва и попада под гръцко влияние, 
при което губи позициите си на водеща в културно отношение държава. Въпреки това обаче, в Егепет ра-
ботят гръцки учени, музиканти и теоретици, които възприемат достиженията на египетската наука и изку-
ство, чрез което се осъществява взаимодействие и взаимовлияние между двете култури. 

В културното наследство на Класическия Древен Изток с особенно значим принос се вписва сирий-
ското музикалнато изкуство. Исторически е приносът на сирийската музикална култура в областта на му-
зикалната теория, която обяснява изграждането на музикалната система на основата на четиритоновия 
диатоничен звукоред, известен по-късно при гърците като „тетрахорд” (tetrachord).  

По свидетелства от археологически находки и открити в нашето съвремие паметници на източната 
култура съдим за древните огнища на активен музикален живот в страните от Близкия Изток. Такъв е слу-
чаят с разкритията на древноюдейския библейски Стар завет, от който черпим сведения за музикалния 
живот в земите на древна Палестина, известни като Светите земи. За разлика от египтяните, евреите имат 
свой условен запис (известни за тях знаци), ориентиращи ги в посоката на мелодическото движение при 
вокализирането. Характерна особеност на мелодическата интонация на античната музика в Светите земи 
е изложението и развитието и отначало върху пентатоничния звукоред, а по-късно и върху разпростра-
нените вече диатонични ладове. 

Важна област на античната музикална култура, която обяснява „съвършената система” на гърците е 
музикалната теория. Според теорията за ладовете звукоредът от „ла” на първа до „ла” на голяма октава 
се разделя на четири постепенни низходящи звукореда – тетрахорди. В центъра на звукореда се намира 
основният тон на системата – „меза” (тон „ла” от малка октава), разделящ го на две равни части. Октаво-
вите видове или ладовете се състоят от по два еднакви татрахорда, с различно място на полутона в тях, 
в резултат на което се различават три тетрахорда: дорийски – цял тон, цял тон, полутон; фригийски – цял 
тон, полутон, цял тон; и лидийски – полутон, цял тон, цял тон. 

ЗАРАЖДАНЕ НА МУЗИКАЛНАТА ТЕОРИЯ

Маргарита Йорданова Генчева
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“

BOOKING THE MUSIC THEORY

Margarita Yordanova Gencheva
Shumen University „Episkop 
Konstantin Preslavski“
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 В древногръцката музика това са основните ладове (хармонии), при които чрез октавово пренасяне на 
тетрахордите – хипо „под” и хипер „над” ладовете, крайният тон лежи квинта по-ниско или респ. по-високо. 

 Важно музикално-изразно средство в гръцката музикална система в края на V век пр. Хр. става въ-
веждането на нови ладови родове (наклонения) – хроматичен и енхармоничен. Музикалната система се 
определя от хоризонталното, мелодическо мислене, което е видно от анализа на ладовите родове. Гър-
ците приемат крайните тонове на диатоничната кварта „а-е” за твърдо установени, а другите два тона на 
тетрахорда „g и f” могат да се придвижват към устойчивия тон „е”. Диатоничният тетрахорд – „а g f e” ос-
тава непроменен, с два цели тона и един полутон, хроматичният род премества „g” към „fis” или „ges”, 
при което тетрахорда „а fis f e” придобива наличие на един хиатус и два полутона. При енхармоничния 
ладов род – „a f +e e” между първите два тона на тетрахорда разстоянието е два цели тона, а за останали-
те два хода остава само един полутон, между чиито тонове се вмъква и един четвърттон. Този ладов род, 
привнесен в античната европейска музика от земите на Класическия Древен Изток, се оказва твърде да-
лечен за слуха и музикалното мислене на древните гърци и траки в резултат на което не получава широко 
разпространение сред тях. Елемент на античната гръко-тракийска музикална система е нотацията. Древ-
ните гърци са ползвали два вида нотация – по-старата по произход инструментална и по-новата вокална 
нотация. Буквените знаци, с които си служи първата са заимствани от гръцката и от древнофиникийската 
азбука, а втората приема само гръцки букви и записа зависи от инструменталния звук и положението на 
пръстите върху струните на инструмента. (китара)

Древната цивилизация оставя на света не само върхови достижения в областта на музикалната тео-
рия, но и образци в музикалната практика. „Музиката става изразителка на по-изтънчени чувства и по-
широки мисли, идеи и светоусещания. Това предполага разширяване и усъвършенстване на изразните 
средства, на художествената форма. Мелодиите стават интонационно по-изразителни, по-широки по ди-
апазон, по-разнообразни по ладов строеж и ритмичен рисунък. Постепенно се утвърждават различните, 
особено пентатоничните, тетрахордовите и най-после диатоничните ладови структури. Възникват музи-
калните системи на древните индуси, шумерийци, китайци и гърци. Усъвършенстват се музикалните ин-
струменти, певческите гласове и изпълнителството: свирене, пеене – солово и ансамблово. Създава се 
музикалната писменост – нотацията.” [1]

Основен музикален жанр в народното творчество на Египет са едногласните хорови песни, възпява-
щи бога на младостта, красотата и плодородието Озирис, боговете Амон Ра, Изида. Ако хоровите песни 
със сюжети от народната митология са основен жанр на народното творчество, в професионалната музи-
ка на египтяните най-древните жанрове са религиознокултовите химни, изпълнявани по време на култо-
ви ритуали в храмовете в чест и за възхвала на боговете. [2] 

Лиричните мелодии, характеризиращи интонационната среда на византийските химни и литургични-
те песнопения на Западна Европа се изпълняват на типичните за Сирия седемструнна лира, на двойния 
обой, а може би и на многострунната арфа.   

В Древния Изток са съществувли държавите Шумер, Вавилон и Асирия. И тук песенният жанр заема 
първостепенно място в музикалното изкуство. Освен вокалната, шумерите развиват и инструменталната 
си култура, като наред с известните вече струнни и духови инструменти – дъгови и ъглови арфи и двойни 
обои, въвеждат в инструменталната практика и ударни – големи барабани. 

В Светите земи, част от които е Палестина, отново първостепенна роля играят песенните жанрове. Те-
зи, с религиозно-култов характер са богато орнаментирани култови песнопения, които са част от богослу-
жението, докато сватбените песни и псалмите, вероятно черпят интонациите си от фолклора. По опре-
делението на Константин Розеншилд „псалмодията е представлявала вокална рецитация с патетичен ха-
рактер, на места орнаментирана с майсторски вокализи-колуратури, която се е изпълнявала от солисти 
или от хор” [3]

Характерна особеност на мелодичната интонация на античната музика е изложението и развитието и 
отначало върху пентатоничния звукоред, а по-късно и върху разпространените вече диатонични ладове. 

По свидетелства от археологически находки и открити в нашето съвремие паметници на източната 
култура съдим за древните огнища на активен музикален живот, които световната съкровищница е ос-
тавила в паметта на човечеството. Върху тази база по-късно се изгражда музикалната култура на Европа.
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Abstract: The decline of feudalism at the beginning of the 14th century gave birth to a new, realis  c social 
group free of the dogma  c norms of the last century.

Turning to a real public power in France, Italy, the Netherlands, free ci  zens create their culture and art, 
which later have a major impact on the overall development of Western European music.

Ars nova in Italy connects with the centers of musical art – Milan, Padua, Bologna, Verona, Perugia. Crea-
 ve enthusiasm boils in brilliant Florence, a swing of the Italian Triche  o. Ar  sts, musicians, poets, sculptors 

and architects laid the founda  ons of the Floren  ne Qua  rocanto. Here, the polyglass occurs much later than 
in France – the fi rst two-volume composi  ons date back to the early 14th century, the three-le  er ones appear 
in the middle of the century, and the four-voice ones are almost absent in the age of Ars nova.

By le   ng us compare the Italian with the French mul  lingualism, we turn our a  en  on in two direc  ons – 
the fi rst defi nes the basis on which the Italian mul  lingualism occurs – that is, It is of a dis  nctly secular nature, 
unlike the liturgical basis of the French polygamy. A central place in the composer’s work of the Italian Trichen-
to occupy the secular genres – Madrigal, Kachia and Ballad.

Keywords: Italian mul  layer, Ars nova, Italian Trichento

Упадъкът на феодализма в началото на ХІV в. ражда нова, реалистична социална група, освободена 
от догматичните норми на миналия век. 

Превърнали се в реална обществена сила във Франция, Италия, Нидерландия свободните граждани 
създават своя култура и изкуство, които по-късно оказват съществено влияние върху цялостния развой на 
музикалното изкуство в Западна Европа. Ars nova в Италия се свързва с центровете на музикалното из-
куство – Милано, Падуа, Болоня, Верона, Перуджа. Творчески ентусиазъм кипи и в блестяща Флоренция, 
люлка на италианското Триченто. Художници, музиканти, поети, скулптори и архитекти поставят основи-
те на флорентинското Куатроченто. „Интересът” по това време към полифоничната литургия, прераства 
в „увлечение” към светската полифония, резултат от която са създадените по произведения на Бокачо, 
Петрарка и Сакети музикални композиции. Тук многогласът възниква доста по-късно отколкото във Фран-
ция – първите двугласни композиции датират от началото на ХІV в., тригласните се появяват в средата на 
века, а четиригласните почти отсъстват в епохата на Аrs nova.

 Възможните сравнения между композициите от италианските и френските жанрове са по-скоро от 
гледна точка на специфичните за всяка страна музикално-поетичeски форми и развиващите се видове 
техники. Чрез чисто италианския едногласен жанр лауда се осъществява преход от едногласното мелоди-
ческо изложение в края на ХІІІв. и началото на ХІVв. към многогласието в музикалното изкуство на Италия. 
Позволявайки си да сравним италианското с френското многогласие насочваме вниманието си в две по-
соки – първата определя основата върху която възниква италианското многогласие – т.е. то е с подчерта-
но светски характер, за разлика от литургическата основа на френското многогласие, без това да изключ-
ва участието на многогласната музика в духовния живот на Италия. Втората посока води към изясняване 
на произхода и композиционните и стилови особености на италианското многогласие. 

Централно място в композиторското творчество на италианското Триченто заемат светските жанро-
ве – мадригал, качия и балада. В огромната си част произведенията на италианската полифония са с им-
провизационен характер, освободени от ритмическа и контрапунктична сложност, с подчертана гъвка-
вост и елегантност на мелодическата линия на най-високия глас. Предвид светския си маниер италиан-
ското Триченто е известно с възможността за обновяване на италианската светска вокална полифония от 

ОБРАЗЦИ НА ИТАЛИАНСКОТО МНОГОГЛАСИЕ В ЕПОХАТА НА ARS NOVA

SAMPLES OF THE ITALIAN MULTILAYER IN THE ARS NOVA EPOS
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ХІІІ в., още повече че развитието на италианската музика не преминава през Ars antiquа. Пример за това 
са обновените жанрове от ХІІІ в. лауди, възможността за светско изпълнение на мадригала.

Закономерното развитие на многогласието, продиктувано от развоя на светските жанровете и фор-
мите във френската и италианската музика, се наблюдава в увеличаване на партиите в многогласа. Посте-
пенно сe преминава от едногласните форми на ранното Триченто – лауда, балада, през двугласните във 
форма на дует мадригали до многогласните композиционни форми от втората половина на века. Забе-
лязващите се във Франция тенденции на влияние и взаимодействие между жанрове и форми са налице 
и в Италия. Многогласната балада е резултат от взаимовръзката едногласна балада и многогласен мад-
ригал. Откриват се пресечни точки в техниката на качия и каноническия мадригал. 

Закономерностите в еволюцията на музикалните жанрове и форми синхронизира с развитието им като 
вокални, в началото на века до вокално-инструментални в неговия край (особено в творчеството на Ландини). 

Символът на средновековната италианска музика е мадригалът. Двугласните мадригали, като форма 
на ранния двуглас са характерния за началото на века начин на музикално изложение. Предвид на това, 
че не само количествено преобладават, а и с художествените си достойнства именно двугласните компо-
зиционни форми (мадригал и по-късно балада, възникнали на основата на вокалното изпълнение) изя-
вяват стиловите особености на италианската мелодика. Вокалната природа на двугласните композицион-
ни форми можем да определим като съществена особеност на стила на Триченто. Хетерофонната при-
рода на двугласа с равномерен, сдържан интонационно и метроритмично нисък глас и раздвижена, ин-
тонационно и метроритмично обогатена мелодическа линия на високия глас, определят спецификата на 
наследеното от изкуството на монофонията италианско гласоводене. Свободата в развитието на итали-
анската мелодика произтича от необвързаността и с традициите в композиционната техника на мадри-
гала. Окончателен образ тази полифонична музикална форма придобива през първата половина на ХІV 
в., в творчеството на Джовани да Каша, известен като Йоан Флорентински. Като светски музикално-пое-
тичен жанр, произхождащ от старинните италиански пастирски песни, мадригалът няма аналог с други 
музикални жанрове от европейското средновековие. Наравно с мадригала оригиналният за италианска-
та музика жанр качия получава широко разпространение през ранното Триченто. Звукоподражателните 
възгласи, прекъсващи вокалните партии, подсилват образния характер на типичните за качия битови сце-
ни, с което създават слухова и зрителна импресионистична представа за произведенията от този жанр. 

Ако в началото на века двата жанра качия и мадригал са доста дистанцирани един от друг, то в края 
на четиринайстото столетие качия чувствително се доближава до композиционната форма и мелодиче-
ския израз на мадригала. 

Увличащите се по светската полифония флорентински майстори творят в новия жанр балада. Ярък 
представител от епохата на Ars nova, оставил обширно музикално наследство е Франческо Ландини. Към 
това творческо поколение се отнасят и композиторите Якобо да Болоня, Джовани да Каша, Николо да 
Перуджа и др. В зрелия си творчески период, (вероятно 70-те години на ХIVвек) в структурното развитие 
на формата, Ландини следва композиционната техника на Гийом дьо Машо. От друга страна „...типично 
италиански са ясната фактура и форма, течаща мелодия, ритмическа гъвкавост, липса на изоритмия и на 
cantus firmus (тенорът е свободно композиран), стремежът към мелодическа красота и чувственото удо-
волствие от гласа.” [1] Двугласните балади на Ландини попадат под силното влияние на ранните итали-
ански мадригали. Особено внимание заслужава мелодиката като носител на музикално-художествената 
мисъл. Както спокойна, ритмически сдържана, следваща емоционалната линия на поетичния текст, ме-
лодията може да е интонационно доста развита, раздробена на ритмически групи-фрази, придаващи и 
интензивен, драматизиран характер, което я прави доминираща, господстваща над другите гласове. 

Разчленяването на фрази завършващи често с октавови каденци (или октава с квинта), както и низходя-
щото постепенно движение – VII-VI степен и от нея към тониката (интонационен ход известен като Ланди-
нова каденца, която по-късно се възприема от Чикония и композиторите от бургундската школа – Беншуа и 
Дюфай и Дънстейбл в английската музика), представят индивидуалния творчески почерк на композитора. 

Ако изящният висок глас, с типичната за италианския стил мелизматична, интонационно-мелодиче-
ска изразителност е основният компонент на двугласната фактура на баладата, то ролята на интонацион-
но и ритмически сдържаният нисък глас се свежда до съпровождаща основната мелодия. Ако в ранни-
те образци на Ландини показателен е контраста в ритмическата и интонационната плътност на гласове-
те, доста по-различен е образа на късните съчинения на композитора. В тях той сближава, дори почти из-
равнява ролята на двата пласта. 

От късния период от творчеството на Ф. Ландини са мадригалите. В композиционно отношение дву-
гласните мадригали са доста специфични за италианското Ars nova и следват утвърдените традиции на 
мадригалния жанр от втората половина на ХIVвек.
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В обобщение можем да приемем, че сред италианските автори от Ars nova Ландини е композиторът с 
най-голямо жанрово разнообразие на творчеството. …„несравнимо по-богато е неговото образно съдър-
жание, по-съвършена форма, по-развито многогласие, по-индивидуална стилистика. От една страна ком-
позиторът намира и удържа своите (характерните само за него) способи, от друга страна неговото твор-
чество с времето еволюира, а в пределите на всеки жанр и чрез различните произведения той се стреми 
да провери възможностите му.” [2].

Значително място на музикално-историческата сцена в началото на ХIVв. заема Йоханес Чикония, чи-
ето творчество се явява на прехода от Ars nova към ранното Възраждане, с което практически се осъщест-
вява синтез между сложната френска и грациозната италианска музика. Въпреки, че възприема устано-
вените традиции на френското музикално изкуство и мелодизма на италианските композиции музиката 
на Чикония звучи „…просто, ясно, цялостно…” [3] 

Освен в композиционните форми, френско и италианско влияние се наблюдава и в музикалната нота-
ция. Измененията на ритмиката оказват съществено значение за многогласието. До голяма степен компо-
зиционната техника на Чикония е обвързана с произхода на текста ( френски, италиански) и с особености-
те на жанра – вирле, балата, мадригал, в които композиторът използва установената френска и респ. итали-
анска нотация, характерна за по-ранните му композиционни форми. Настъпилите ритмически изменения 
в късните съчинения на композитора водят до изменения и в музикалния запис, който превръща „нотаци-
ята от локално-национална в общоевропейска”. [4] Тенденциите в композиционната му техника съчетават 
френските изоритмичнични принципи, имитационното провеждане и полифоничното развитие на гласове-
те с италианската кантилена, характерна с напевния си и ритмически уравновесен по отношение на другите 
гласове висок глас. Наред с определящото значение на ритмиката и нотацията в композициите на Чикония 
също толкова важна е ролята на жанровата им принадлежност и действието на композиционните принци-
пи, които в края на века придобиват фундаментален характер. Освен особеностите на френския и италиан-
ския стил, те обединяват характерните композиционни елементи на националните европейски школи през 
епохата на Възраждането. Ако за песенните форми определящ е установеният канон на стиха, то мотетите 
на Чикония (особено изоритмическите) следват новите композиционни принципи. 

Тригласният мотет е най-характерната форма в творчеството на композитора (с един вокален и два 
инструментални гласа), композиран по френски образец или създадените по италиански маниер моте-
ти (с два вокални и един инструментален глас.) Традициите на ХIVвек – различните текстове на високите 
гласове и характерната за тенор (или контратенор) партия без словесен текст, Чикония заменя с еднотек-
стовия мотет, възприемащ се все още като нетипичен за първата половина на ХV век. Това дава отраже-
ние върху същността на многогласието. Основен момент във вертикалния строеж на композицията е яс-
но изразеното тригласно съзвучие.

Новото в многогласието, което откриваме за пръв път в творчеството на Чиконя е четиригласният мо-
тет. Четиригласната фактура е представена от имитиращи се в унисон ритмически подвижни гласове зву-
чащи на фона на спокойно провеждащия се в дълги нотни стойности контратенор. Ниските гласове обик-
новено звучат едновременно и създават хармоническа основа, за разлика от мелодическите, които имат 
вторично значение по отношение на вертикала. Хармоническата самостоятелност на музикалната ком-
позиция се определя от характерното съотношение на тенора и контратенора, което за пръв път се на-
блюдава в творчеството на Й. Чикония. Ако в ХIV в. основен композиционен принцип е изоритмията, то в 
творчеството на новатора Чикония неизометрическите мотети са първите композиции освободени от ос-
тинатната форма, които стават нова разновидност на жанра. 

Въпреки, че се придържа към италианските образци композиторът дава нов облик на другия жанр в 
творчеството си – мадригала, чийто основен формообразуващ принцип е имитацията.

Особеност, индивидуална черта на стила на Чикония отличаваща го от предшествениците му е отно-
шението на композитора към „хоровото многогласие” [ 5] имащо съществено важно значение в компо-
зиционната техника на последващото столетие. Вертикалният строеж на композицията и паралелното 
движение на секстакорди представят хармоническия образ на многогласието в творчеството на Чикония, 
което оставя ярък отпечатък върху многогласните съчинения, създадени на прехода от ХV към ХVI век. 
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Abstract. The ar  cle is devoted to the problems of emo  onal development of adolescents and considers 
the features of the organiza  on of the crea  ve process in the art studio space. Par  cular a  en  on is paid to 
the process of crea  ve work aimed at developing the emo  onal sphere of adolescents. The ar  cle includes the 
study of crea  ve ac  vity as a form of disclosure of the crea  ve poten  al of the individual, development of the 
emo  onal sphere, the forma  on of an aesthe  c worldview and on the basis of crea  vity. The ar  cle contains a 
modern study of the goals and tasks of organizing a crea  ve process in the space of an art studio.

Keywords: emo  ons, emo  onal development, personality, adolescence, art-studio, art-methods, art-space, 
crea  vity, crea  ve ac  vity, product of crea  vity, aesthe  cs, expression.

Подростковый возраст – один из наиболее значимых периодов развития человека, который несмотря 
на свою кратковременность оказывает большое влияние на становление личности индивида в целом, и 
во многом определяет всю его дальнейшую жизнь. Данный период является особенно эмоционально на-
сыщенным, и поэтому изучение эмоционального развития подростков является наиболее актуальным в 
настоящее время [1].

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих на 
личностное развитие ребенка. Они касаются не только физиологии организма, но и межличностных от-
ношений подростка со взрослыми и сверстниками, а также уровня развития познавательных процессов, 
интеллектуальных способностей. Эмоциональное развитие в подростковом возрасте претерпевает су-
щественные изменения, и выражается повышенной возбудимостью, силой эмоциональных реакций, ча-
стой сменой настроения, возникновением тревожности и агрессивности. Для данного возрастного пери-
ода характерно формирование интеллектуального аппарата, что делает возможным осмысленное кон-
струирование своего собственного мировоззрения, индивидуальной системы ценностей и Я-концепции. 

В развитии эмоциональной сферы подростков насущной задачей является формирование таких лич-
ностных качеств, как: овладение эмоциями, что предполагает владение их внешним выражением; зна-
ние и понимание самого себя; умение контролировать свое состояние и критически оценивать свои и чу-
жие действия, независимость в оценках и самооценках, что связано с осознанием и контролем своего э-
моционального состояния. 

Психологическая работа с подростками в арт-студии направлена на разрешения проблем не только 
психологического, но и социального характера, которые решаются индивидуально или в группе посред-
ством специально организованного арт-пространства. В ходе работы в арт-студии используются различ-
ные материалы искусства, техники и действия, такие как рисование, графика, живопись, коллаж и моза-
ика, ваяние из глины и пластилина, скульптура, инсталляция, и другие виды творческой работы, которые 
способствуют самовыражению и рефлексии подростков.

Процесс развития эмоциональной сферы подростков при работе в арт студии должен включать в себя 
творческий процесс (процесс создания искусства), результат (произведение искусства, визуальный образ) и 
рефлексию (самопознание путем когнитивных, эмоциональных, поведенческих реакций и осмысления пе-
реживаний) по поводу творческого процесса или его результата. Все три компонента способствуют понима-
нию ощущений, эмоций, мыслей, потребностей, трудностей, интересов, ресурсов подростка [2].

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В АРТ СТУДИИ

FEATURES OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL SPHERE OF ADOLESCENTS 
IN CREATIVE WORK IN ART STUDIO

Семыкина Наталья Сергеввна
Московский региональный социально-экономический институт

Semkina N.S.
Moscow Regional Social and Economic Institute
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Применение арт-методов в контексте эмоционального развития предполагают работу с внутренним 
пространством личности, признание идентичности ребенка через искусство. Арт-методы включают в се-
бя свободу воображения, творчества и выражение личности подростка. Данные методы базируются на 
предлогическом уровне психологии и на всех базовых психологических процессах, таким образом, в про-
цессе работы вовлекаются архаические аспекты личности.

Основные цели работы арт-студии следующие:
   развитие эстетической чувствительности;
   развитие эстетической способности воспринимать мир.
Именно в пространстве арт-студии происходит актуализация жизненного опыта, в первую очередь 

чувств, вытесненных эмоций, неосознанных психических явлений, и начинается новый опыт, который по-
зволяет познакомиться с новой реальностью и активизирует опыт контакта человека с миром, окружаю-
щими людьми и с самим собой.

Опыт является комплексным, поскольку обогащает способность человека к эмоциональным реакци-
ям, таким образом архетипические реакции человека выражаются в творческом продукте. В контексте 
творческой работы происходит переход на уровень символизации, полученный новый эмоциональный 
опыт возвращается в форме символа, который представляет собой личную эстетику человека и развива-
ется, культивируется в пространстве арт-студии.

Пространство арт-студии представляет собой место, где встречаются способность и потребность под-
ростков в экспрессивном самовыражении. Процесс творческой работы включает в себя также превен-
тивную функцию, что позволяет выявлять неочевидные эмоциональные проблемы, которые в процессе 
творческой работы становятся видимыми. Таким образом, появляется возможность трансформировать 
негативные эмоции и переживания в позитивные, посредством творческого продукта.

Стоит выделить следующие особенности организации творческой работы подростков в арт-студии:
  творческая работа не должна иметь директивного характера, в процессе созидания подросток не 
должен испытывать давления со стороны психолога;

  в работе психолога важно наблюдение: как подросток выбирает материал, его отношение к мате-
риалу, к созданию творческого продукта;

  в арт-студии психологу необходимо сконструировать атмосферу творчества и искусства;
  свобода выбора: подросток сам выбирает материал и время на создание творческого продукта;
  психологу необходимо способствовать экспрессивному, спонтанному выражению чувств и эмоций, 
без заданного способа реализации художественного продукта;

  в процессе использования художественных техник важно отследить момент регресса, «возвраще-
ния» к прошлому эмоциональному опыту;

  анализируется не только конечный результат работы, но и сам творческий процесс – отношения 
подростка к процессу, к своему рабочему месту, к материалу.

  важен момент презентации подростком своей художественной работы, психологу необходимо ру-
ководить этим процессом, следит, чтобы не возникало оценочных мнений относительно творче-
ского продукта, негативных проявлений.

В процессе создания творческого продукта важно осознание подростком себя как творца, осмысле-
ние и присвоение своих негативных эмоций через творческий образ, и дальнейшее их преобразование. 
В процессе творческой работы, направленной на эмоциональное развитие подростков, эффективно ис-
пользовать следующие художественные приемы:

  Экспрессивная живопись. 
Экспрессивная живопись представляет в своем роде «необработанные» эмоции, и эффективно исполь-

зуется на первом этапе творческой работы, поскольку представляет свободу и неформальность в создание 
творческого продукта. Продукт творчества выступает как «посредник», и позволяет раскрыть процессы сим-
волизации, на основе которых в дальнейшем выстраиваются отношения психолога с подростком. Таким об-
разом, развивается способность к коммуникации, сначала через символ, а затем – реальной.

  Работа с глиной.
Данный вид творческой работы позволяет создавать творческий продукт в трехмерном простран-

стве, внутри которого заложена основа для дальнейшей работы с живописью и графикой. Манипуляци-
и с глиной помогают подросткам в отработке негативных эмоций и агрессивных реакций. При работе с 
глиной психологу важно наблюдение за процессом подготовки глины и созданием подростка творческо-
го продукта.
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  Работа с пятнами.
Процесс создания картин с пятнами дает возможность большой экспериментальной работы и функ-

ционален в плане закрепления эмоций и дальнейшей их отработке. Трансформации пятна – наиболее 
важный этап, поскольку именно он представляет собой движение по эмоциональному раскрепощени-
ю. Для психолога важно наблюдать импульсы подростка при работе, помогая контролировать эмоции, и 
преобразовывать их, а также отследить художественные характеристики работы – размер, цвет, соотно-
шение тонов. Также, можно показать подростку, как комбинации между пятнами порождают определен-
ный сюжет, продемонстрировать картины с пятнами известных художников (приложение1).

  Работа с линиями.
Линия и точка очень значимы и универсальны, поскольку в них заключается «движение» эмоций, 

чувств, в линии есть экспрессия, которая дает ощущение реальность и контроля за собственными эмоци-
ональными проявлениями. Направление движений линий заключают в себе следствие импульсов, пси-
хологических переживаний подростка. При работе с линиями всегда имеет место неожиданность, им-
провизация действий, в процессе работы важно понять соотношение линий, гармонию, дисгармонию, 
их динамику.

Анализ линий очень важен – он позволяет оценить свободу жеста, цветовые предпочтения (моно- и-
ли поликолоризм), организацию пространства внутри рисунка, способность к проектированию, а также 
эстетический эффект, который подросток получает от своего творения (рисунок линиями «Цветы лилии», 
приложение 2).

  Создание портрета и автопортрета.
Работа по созданию портрета или автопортрета дает возможность осознания образа человека, пони-

мание контекста видения, и признание образа собственного «Я». Благодаря работе с автопортретом под-
росток становится предметом собственного изучения, анализа, получает возможность изменить отноше-
ние к себе, таким образом скорректировать самооценку.

Таким образом, при работе с подростками в арт-студии важно использовать недирективные, кли-
ент-центрированные формы работы, арт-пространство, в свою очередь должно объединять в себе как 
вербальную, так и не вербальную (художественную) коммуникацию. В процессе работы в арт-студии с 
подростками необходимо опираться на принципы гуманистического подхода, способствовать раскрытию 
подростком своих чувств, эмоций, творческого потенциала, содействовать самоопределению, сомооце-
ниванию и принятию личной ответственности. Полифункциональность арт-пространства имеет высокий 
потенциал в развитии новых стратегий преодоления психологических проблем подросткового возрас-
та, что способствует процессу социальной вовлеченности и эмоциональному благополучию молодежи.
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Приложение 1.
В. Кандинский «Картина с тремя пятнами»

Приложение 2.
Линейный рисунок подростка «Цветы лилии»
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Abstract. The text leads in educational context the pioneer contribution of Ivan Kirkov in the field of 
Bulgarian abstract art. The artist’s deed is briefly described and analysed in its entity, certain aspects are 
highlighted. Considered is the role of the non-figurative exercises in the educational programme on visual arts 
in primary school. The possible interdisciplinary relations in this field are studied. The alternative significance of 
the non-figurative artistic exercises is highlighted for children who have difficulties in drawing from observation/
memory/imagination. The possible interdisciplinary relations in the educational field are studied – on focus is 
the influential interaction between visual arts, mathematics and music.

Keywords: Universalism, common rules of shape forming, fulfilling artistic expression

Творческото дело на Иван Кирков споява в монолитно единство високи художествени завоевания и 
безкомпромисен нравствен максимализъм. Именно тази благородна сплав прави неговата личност осо-
бено значима при формирането на надеждни естетически и морално-етични ориентири за бъдещите на-
чални учители. Настоящата разработка насочва изследователския интерес към един от безспорните и 
най-значими приноси на художника – пионерското начало в областта на абстрактната живопис и негови-
те отчетливи педагогически проекции.

Нефигуративните задачи са неотменна част от творческия арсенал на художествената педагогика. 
Тяхното присъствие още в началната училищна степен формира своеобразно ядро в художествено-изоб-
разителната дейност. Същевременно те са неотменна съставна част от процеса на пълноценно общува-
не с пластичната творба в изящните изкуства. Задълбоченият поглед разширява тяхното значение в прос-
транствата, надхвърлящи рамката на картината, графичния лист и кавалетната пластика. Пълноценното 
навлизане в дълбинните закони на формоизграждане неизменно налага абстрахирането от конкретните 
предметни характеристики на даден обект и привеждането му към общи изобразителни знаменатели. В 
този смисъл нефигуративните задачи се превръщат в сърцевина, спояваща наглед полярни морфологич-
ни единици в изящните, монументално-декоративните, приложно-декоративните изкуства, дизайна, не-
конвенционалните форми и архитектурата.

Заслужава внимание и потенциалът за осъществяване на качествени междупредметни връзки, който 
се съдържа в този съдържателен обхват. Без стремеж за изчерпателност, следва да бъдат посочени осо-
бено отчетливите паралели с обучението по математика, ярко проследими в пространството на т. нар. 
„геометрична абстракция”. Фактът, че в подобна стилистична редакция базисните геометрични фигури се 
превръщат в основно градиво, сам по себе си разгръща пред художествения педагог обширни зони за по-
ставяне и качествено разрешаване на интегрални образователни задачи. Продължителният практически 
опит в тази област позволява формулирането на заключението за възможното изпреварващо въвежда-
не на някои математически понятия, оправдано от специфичните натрупвания, осъществени при изпъл-
нението на определени нефигуративни задачи. В подобен контекст следва да бъде цитиран конкретни-
ят казус с изграждането на симетрични структури, което оптимизира познавателния потенциал на учени-
ците за ранно осмисляне на симетрията не само като формообразуващ принцип, но и като математиче-
ска категория.

ПИОНЕРСКИЯТ ПРИНОС НА ИВАН КИРКОВ В БЪЛГАРСКАТА АБСТРАКТНА 
ЖИВОПИС  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОУКИ

THE PIONEER CONTRIBUTION OF IVAN KIRKOV IN THE ABSTRACT PAINTING IN 
BULGARIA  PEDAGOGICAL LESSONS

Георги Костадинов Терзиев
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас

Georgi Kostadinov Terziev
Asen Zlatarov University – Burgas 



229

Методика на обучението

Паралелите с музикалното образование на свой ред открояват възможностите за прокарване на на-
деждни бродове между двете изкуства в пространството на нефигуративното творчество. Именно при по-
ставянето на подобни изобразителни задачи добиват особена значимост универсалните проблеми, фор-
миращи компактната обща зона в понятийния апарат, с който си служат музиканти и художници. Дос-
татъчно е въвеждането на категорията „ритъм”, за да бъдат щрихирани контурите на плътни междуп-
редметни връзки с интензивно образователно въздействие. В ясна логическа последователност посоче-
ният общ понятиен знаменател въвежда в повествованието категорията „композиция”, която изявява с 
особена сила иманентния си смисъл в пространството на абстрактните изобразителни задачи. Възпри-
емането на твореца в пластичните изкуства като „композитор”, който се разпорежда с формите в прос-
транството според своята автономна творческа роля, извисява художествената педагогика като зона за 
безпрецедентна изява на творчески импулси, които биха останали неосъществени в територията на дру-
гите учебни дисциплини. 

Тази поливалентност поставя пред художествения педагог кардиналния въпрос за личностите, кои-
то най-ярко биха олицетворили значимостта на разглежданата художествено-естетическа проблемати-
ка. Предстоящата четиридесет годишнина от едно събитие с изключителна стойност в новата история на 
българското изобразително изкуство, утвърждава първостепенната значимост на Иван Кирков като пър-
вопроходец на абстрактната живопис у нас. 

През месец май 1978 г., в салоните на “Шипка” №6, Иван Кирков представя първата експозиция у нас, 
чието ядро съставляват абстрактни платна. Това значимо артистично събитие ознаменува стремителното 
навлизане в територията на нефигуративното творчество, останала тъй дълго непристъпна за български-
те художници Колекцията е създадена след двумесечно пребиваване в САЩ. Десетилетия по-късно, ав-
торът отново откроява в спомените си освобождаващия импулс, дошъл след изстраданото “прелитане” 
над желязната завеса. 

Без съмнение, задълбоченото творческо осмисляне на ярките впечатления от това отвъдокеанско 
пътешествие е в основата на разглежданото знаменателно събитие. Но щастливото стечение на обсто-
ятелствата в случая катализира процеси, чието протичане е невъзможно без продължителното нат-
рупване на необходимата артистична субстанция. Живописното творчество на Иван Кирков преди то-
зи съдбовен вододел дава богат материал за анализ, потърси ли се в дълбочина генезиса на изследва-
ния качествен обрат.

Възпитаник на Кирил Цонев и Илия Петров, художникът превръща в своя знакова особеност подчер-
тания интерес към фундаменталния проблем за композиционната организация на живописната творба. 
Още с платното “Край морския бряг”, породило бурна дискусия на Първата младежка изложба през 1961 
г., той демонстрира впечатляващо умение да се разпореди с картинното пространство. В предизвикател-
ния лаконизъм на общия градеж се долавя стремлението структурните ядра да се освободят от задължи-
телната субординация, която дава предимство на сюжетно-тематичния пласт.

В тази ранна творба младият живописец вече е подчинил пространственото решение на взаимо-
действия, които решително надмогват предписанията на класическата перспективна теория. Линията на 
хоризонта, пронизана от самотния силует на мъжката фигура вдясно, е загубила функцията си като основ-
на опора при създаването на илюзия за триизмерност. В изчистения линеен ритъм художникът вгражда 
сили, които се разгръщат по-скоро в планиметричната плоскост, съвпадаща с платното, отколкото във въ-
ображаемия перпендикуляр на наподобителната перспективна проекция. Контрапунктът, който проти-
вопоставя протяжните водоравни линии и стремителните отвеси, чертае траекторията, която ще намери 
връхната си точка в изложбата през пролетта на 1978 г.

Още един съществен детайл в творческата биография на Иван Кирков осветлява зараждането на про-
цесите, които закономерно извеждат художника в пространството на нефигуративното творчество. Сред 
многобройните му и респектиращи изяви като илюстратор специално място заема сътрудничеството със 
списание „Космос”. В търсенето на изобразителен ключ към научнофантастичната проза, която съставля-
ва естествена сърцевина в литературното съдържание, авторът дава воля на творчески импулси, необре-
менени от сковаващите предписания на нормативната естетика.

Следва да отбележим, че в рамките на този литературен жанр свободният идеен обмен естествено 
надмогва задължителната доминация на доктринерските рамки над чисто художествените търсения. В 
творческото си дело руснаците братя Стругацки, полякът Станислав Лем или българинът Любен Дилов 
третират глобални идеи, които решително надхвърлят и най-разкрепостеното тълкование на заклинател-
ната формула за социалистическия реализъм.
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Впрочем с артистичните си превъплъщения илюстраторът Кирков чертае още един лъч, който доста-
тъчно ярко осветява генезиса на неговата абстрактна живопис. Нееднократно в работата си върху детски 
издания той черпи инвенции от идеопластицизма на фолклорната ни традиция, за да открие друг свобо-
ден остров в морето на конвенционалните пластически похвати. Тук следва да прокараме още една успо-
редица, за да напомним за бродовете от илюстрацията към кавалетната графика, които намира в търсе-
нето на нови художествени истини Борислав Стоев, друг изявен представител на тази забележителна ге-
нерация илюстратори.

Нееднократно въвежданият проблем за универсализма на българските творци, който така ярко оли-
цетворява Иван Кирков, ни кара да търсим предпоставките за стремежа към пределен художествен син-
тез и в разностранните му изяви като приложник. Независимо дали се превъплъщава като монумента-
лист, театрален художник или графичен дизайнер, в разрешаването на сложните функционални уравне-
ния художникът неизменно прилага лапидарни изобразителни формули. Именно в търсенето на съвър-
шения баланс между чисти пластически стойности, обезателен за приложните изкуства, българските ху-
дожници осъществиха един от най-масираните пробиви в наглед непробиваемата стена на догматични-
те ограничения.

Тази магистрална посока на художествени търсения припомня христоматийните слова на първопро-
ходеца Кандински, който в своя програмен труд „За духовното в изкуството” пледира за освобождаване-
то на живописта от несвойствената литературна описателност и сближаването и с музиката чрез свобод-
ното “оркестриране” на форми и цветове.

Този паралел дава повод да наситим съдържателното ударение „Художникът и музиката” с инте-
ресни фрагменти, които откриваме в артистичните проявления на Иван Кирков. Страстният меломан, 
неутолим в жаждата си да се потопи в магията на музикалната творба – с тези черти от своята творче-
ска самоличност художникът се родее с Васил Бараков, още един именит майстор, запленен от маг-
нетичната сила на музиката. Не е случаен фактът, че разглежданият забележителен пробив в кано-
ничната система на живописта от “годините на застоя” е осъществена от запален ценител и тънък по-
знавач на джаза. Чувството за вътрешна разкрепостеност, за свобода на артистичния порив пряко ко-
респондира с философията на този музикален феномен с афро-американски корени, която иманент-
но противопоставя спонтанния артистичен импулс на принудителните ограничения, независимо да-
ли те имат социални или художествено-естетически корени. В израстването на нефигуративните ци-
кли у Кирков ще открием съответствия с развитието на темата, така характерно за джазовата импро-
визация. Отчетливите пулсации на четката сякаш вграждат в нефигуративните му платна енергията 
на “бийта”, за да им придадат особен чар и да ги предпазят от хладната умозрителност на лабора-
торния експеримент.

И все пак проследените знакови особености в творческата самоличност на художника не биха могли 
да обяснят изцяло радикалното преображение, заявено в изложбата през пролетта на 1978 г. Следва да 
отчетем и определящата роля, която играе друга съществена черта в неговата природа. Става дума за изу-
мителното умение за артистично превъплъщение, което той неизменно проявява, пре минавайки с леко-
та разграничителните линии в пластическите изкуства.

Иван Кирков е впечатляващо органичен във всичките си многостранни артистични прояви. Знамена-
телно е, че пионерът на абстрактната живопис в съвременната ни художествена култура е един от изяве-
ните портретисти със значим принос за реабилитацията на жанра. Парадоксът, че в нашата културна тра-
диция “единичното” и “общото”, отразени в портретния жанр и в антиномичния полюс на абстрактната 
картина, намират върхова художествена реализация в творчеството на един художник, приковава изсле-
дователския интерес.

Визираният контраст насочва вниманието към важен раздел от портретното творчество на Иван Кир-
ков. Става дума за едносеансните портретни рисунки, които художникът създава в продължителен пери-
од от своя път в изкуството. Ще посочим като пример графичния портрет на актьора Николай Бинев, съз-
даден в края на 60-те години. 

Тази камерна творба категорично потвърждава качествата, открояващи нейния създател като един 
от най-вещите и всеобхватни “формотворци”, който при това обединява неподправената сила на съпре-
живяването с дълбочина и мощ на художественото проникновение. В завладяващата простота и класиче-
ската чистота на изпълнението образът на актьора сякаш се “разтваря” в загадъчния живот на минали и 
бъдещи превъплъщения. Другият артист, отразен в непостижимата множественост на този лик, смайва с 
“всеоръжие” и трогва с човечност. 
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Наистина удивителен е диапазонът, който демонстрира авторът, съчетал в артистичния си натюрел 
умението за пределно художествено обобщение, редом със смайващата способност да оживи листа с ед-
но тъй живо човешко присъствие. Разглежданата творба припомня неговата принадлежност към нефор-
малния кръг, в който освен героят от рисунката участват и неговата съпруга Домна Ганева, Жана Стояно-
вич, Илка Зафирова, Васил Димитров, Иван Стоянович… Обединени от искрено приятелство и подчертан 
вкус към артистичната провокация, с ярките си спонтанни импровизации участниците в тази задруга на 
талантливи люде заличават границата между спектакъла и трапезната веселба. Навярно изследователи-
те на т. нар. N-форми в българското изкуство ще включат в полезрението си и тези ранни кълнове, обе-
динили маскарадното преображение и любителската фотография в нережисирана колективна артистич-
на изява.

С присъствието си сред тези ярки творчески индивидуалности Иван Кирков придава ново измерение 
на съдбовната си връзка с театъра, скрепена от впечатляващите изяви като сценограф и костюмограф. В 
духа на голямата традиция, която свързваме с имената на Иван Милев, Пенчо Георгиев и Иван Пенков, 
художникът пренася в пространството на кавалетната живопис силните импулси, породени от магичната 
енергия в театралната зала.

Този изследователски ракурс насища пределно със смисъл понятието “артист”, което в българския 
езиков обичай рядко се свързва с изявата на художника. Отнесено към Кирков и приноса му на първоп-
роходец в абстрактната живопис, то властно напомня за мощната творческа тяга, която издига художника 
високо над опасностите при това рисковано изследователско пътешествие. Именно в щастливото съчета-
ние на сложна съвкупност от редки творчески умения, задвижени от дързост и неукротим изследовател-
ски порив, се раждат платната, които днес, четири десетилетия по-късно, не се нуждаят от великодуши-
ето на диахронния изкуствоведчески прочит. Режисирайки със замах това незабравимо действие от своя 
спектакъл, Иван Кирков превръща закъснялото с повече от половин век начало в откриване на неизслед-
ван маршрут към един от най-високите върхове в изкуството на новото време.

Творческото дело на Иван Кирков изправя художествения педагог пред предизвикателството да пре-
даде на понятен език многопосочния и сложен художествен свят, съграждан в продължение на близо 
шест творчески десетилетия от художник с впечатляваща и многолика дарба. Открояването на подобна 
творческа личност би позволило органично да се спои възприемането на пластичната творба с изобрази-
телната дейност, като по този начин теоретичните знания и съзидателният акт се обагрят от живото твор-
ческо присъствие. Това би разширило културния хоризонт и би формирало наченки на естетически кри-
терий, позволяващ пълноценно естетическо преживяване както в пространството на класическите жа-
нрове, така и при общуването с високите образци на абстрактното изкуство в националната и световна-
та пластична култура.

Разглежданият проблем провокира дискусия за утвърждаването на абстрактните задачи като форма 
на учебна работа, която предоставя възможност за пълноценна творческа изява на децата, които се за-
трудняват да рисуват и моделират по наблюдение, по памет и по въображение и фантазия. Освобожда-
ването от императивите на наподобителното формоизграждане, независимо дали то е обвързано с непо-
средствено наблюдение или с определено сюжетно – тематично условие, би освободило творческия за-
ряд на мощни артистични импулси. В този смисъл нефигуративните задачи разкриват пред художестве-
ния педагог пространства на качествени алтернативни решения, които оптимизират процеса на обучение 
по изобразително изкуство в началното училище в едно от най – важните направления, свързани с осигу-
ряването на възможности за пълноценна и качествена многостранна изява. 

Затваряйки кръга, настоящото изследване чертае перспективи, които биха събрали след десетилетия 
днешните ученици в художествените музеи като автори на стойностно абстрактно изкуство и като него-
ви просветени ценители.
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Abstract. On focus are the pedagogical projections in the art of the renowned Bulgarian graphic designer 
Stefan Kanchev – an artist with world-wide recognition but little-known in his native country. The artist’s deed 
is briefly described and analysed in its entity, certain aspects are highlighted. The key significance of the graphic 
design in the system of social communication is also highlighted. The role of the applied graphic exercises in the 
educational programme on visual arts in primary schools is emphasized. The possible interdisciplinary relations 
in the educational field are studied. The empiric material from the observations during concrete lessons is 
systematized. 

Keywords: contribution, graphic design, visual communication, pedagogical projections, personalization of 
the artistic perception

100-годишнината от рождението на художника Стефан Кънчев (1915 – 2002) фокусира вниманието 
върху богатото творческо наследство на именития ни приложен график. Изследването „Анонимният из-
вестен” на Магдалина Станчева, публикувано през 2012 г., визира в своето заглавие един обезпокоите-
лен факт. Въпреки впечатляващото международно признание, художникът остава непознат извън тесни-
те съсловни рамки в родината си. Това явление кореспондира с неусвоените възможности за открояване 
на потенциални педагогически проекции, които биха въвели върховите постижения на Стефан Кънчев в 
пространствата на актуалната образователна практика.

Съвременната социална реалност откроява потребността да се разшири представата за творческата 
самоличност на художника, като се модифицира класическият образ, формиран в пространството на из-
ящните изкуства. Динамичният свят на приложната графика, определящ многопосочно комуникативни-
те връзки на всички обществени нива, детерминира коренно различен тип артистично присъствие. Стро-
го обвързан с обществената поръчка и конкретните предметни потребности на възложителя, графични-
ят дизайнер подчинява творческата си изява на строги функционални уравнения. При навлизането в та-
зи зона с особена актуалност, художественият педагог би открил в лицето на Стефан Кънчев яркото оли-
цетворение на този алтернативен тип художествена самоличност.

В сърцевината на настоящата разработка се разгръща педагогическият опит, натрупан при генерира-
нето и опитната проверка на педагогически стратегии за персонализацията на художествените възприя-
тия още в периода на началното образование. Открояващото се знаменателно единение на художестве-
на сила и ярки нравствени добродетели свързва лика на Стефан Кънчев с най-завладяващите черти в ко-
лективния съсловен портрет. Заедно с това зрителният лъч, насочен от пространството на художествената 
педагогика, открива впечатляващото съзвучие на неговия пример с така актуалните образователни прак-
тики за ранно разгръщане на творческите заложби в детската личност. 

Закономерно този избор отново изправя изследователя пред поразяващия контраст между неоцени-
мия принос на този забележителен художник и тягостната сянка на забравата, покрила неговото дело. Та-
ка категоричната убеденост, че неговото име трябва да бъде сред първите имена на творци, които зазву-
чават в класните стаи, естествено се свърза с тенденцията да се снижи възрастовата граница при запоз-
нанството с приложната графика. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ТВОРЧЕСКОТО ДЕЛО 
НА СТЕФАН КЪНЧЕВ

THE PEDAGOGICAL DIMENSIONS IN THE ARTISTIC DEED 
OF STEFAN KANCHEV

Георги Костадинов Терзиев
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас

Georgi Kostadinov Terziev
Asen Zlatarov University – Burgas 
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Обобщаващият поглед към експерименталната стратегия позволява открояването на категоричния 
извод за плодотворните възможности, които разкрива пред начални учител педагогическото осмисля-
не на богатото творческо наследство, завещано от Стефан Кънчев. Следва да бъде откроена сърцевинна-
та идея за възможния баланс между художествено-естетическата рецепция и практическото разрешава-
не на изобразителни задачи в целия регистър на приложната графика. Именно в тази зона подлежат на 
усъвършенстване технологичните алгоритми, осигуряващи хармоничното преливане между двете фази.

Водещото послание в настоящата разработка поставя на дневен ред въпроса за академичната подго-
товка на бъдещите начални педагози и тяхната пълноценна реализация като учители по изобразително 
изкуство. Продължителният опит в работата със студенти от педагогическите специалности на Универси-
тет „Проф. д-р Асен Златаров” откроява пряката приложимост и актуалност на представената стратегия. 
Именно делото на Стефан Кънчев е сред най-ярките примери, позволяващи качествена персонализация 
на художествените възприятия в пространството на приложната графика. Този подход позволява оптима-
лен баланс при разширяването на традиционната представа за артистичната самоличност на твореца във 
визуално-пластическите изкуства. Входящата диагностика неизменно затвърждава заключението за де-
фицит на знания, касаещи превъплъщението на художника извън традиционната кавалетна рамка. Ма-
совата представа продължава да обвързва твореца преимуществено с традиционните атрибути на жи-
вописта, рисунката и тиражната графика. Палитрата и стативът, символизиращи спонтанния артистичен 
жест, изчерпват знаците за професионалното битие на художника. Тези романтични символи се превръ-
щат в препятствие за осмисляне на социалната роля, която обвързва твореца с динамиката на стопанско-
то производство и глобалната комуникация. Именно в своето академично битие бъдещите начални пе-
дагози имат възможност да осъзнаят и качествено да усвоят ролята на приложнографичните жанрове за 
пълноценната социална функция на визуално-пластичните изкуства. Първичното открояване на този про-
блем започва при прокарването на основните морфологични оси, които обособяват художествените ро-
дове. Добил академичната си подготовка в пространството на монументално – декоративните изкуства, 
Стефан Кънчев разгръща мощта на таланта си като приложен график, прокарвайки мост над една от най-
отчетливите разделителни линии във визуално – пластичните изкуства. Фокусирайки вниманието си вър-
ху неговия артистичен принос, бъдещите начални учители практически обхващат всички основни жанро-
ве в приложната графика. 

Богатият нагледен материал, достъпен в електронното информационно пространство, позволява да 
се осмислят основните качествени характеристики на запазения графичен знак, провокиращ усвояване-
то на пълноценния художествен синтез като основна характеристика на този жанр. Именно тук студенти-
те могат да усвоят съществената разлика между наподобителното възпроизвеждане и пределната кон-
центрация на съдържание във форсираната графична условност на запазения знак. Лапидарната образ-
ност, касаеща както структурното, така и хроматичното решение, променя визуалните кодове, утвърдени 
в пространството на изящните изкуства. Осмисляйки тези качествени разлики, бъдещите художествени 
педагози оценяват първостепенната важност, която има пълноценното присъствие на приложнографич-
ните задачи в учебното съдържание по изобразително изкуство в началното училище. Разглеждани в по-
добен контекст, и останалите жанрове, представени пълноценно в творчеството на Стефан Кънчев, носят 
своите качествени педагогически послания. Приносът му като шрифтописец позволява открояването на 
буквата, възприемана като графичен образ в целокупното пространство на приложната графика. Високи-
те завоевания на художника в областта на плаката и пощенската марка разширява представата за творче-
ския обхват на графичния дизайнер и обогатява педагогическия арсенал на началния учител.

Разгледано през призмата на художественото образование, творчеството на Стефан Кънчев съдър-
жан потенциални възможности за прокарване на многопосочни междупредметни връзки. Проникването 
в образния сват на неговите запазени графични знаци разкрива водещата роля на базисните геометрич-
ни фигури в тяхната структура. Осмислянето на подобна връзка с учебното съдържание по математика 
би оптимизирало познавателния потенциал на учениците. Умението да се генерират обобщени изобра-
зителни формули, провокира абстрактното мислене и способността да се концентрира есенциално твор-
ческият замисъл. Широкото присъствие на зооморфни изобразителни ядра в творчеството на художника 
трасира осите на междупредметната връзка с учебната дисциплина „Човек и природа”. Достатъчно е да 
припомним популярния запазен знак на СП „Петрол”, използван понастоящем от неговия приемник „Пе-
трол” ООД, за да откроим ролята на тези формообразуващи структури и да маркираме възможностите за 
осъществяване на интегрално педагогическо взаимодействие. Проследен в различните нива на възпри-
ятие, знакът не само подчертава ролята на горивата в целия спектър на социалния живот, но и внушава 
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идеята за разумно потребление и ясни екологични послания. Трайната връзка, която изкуството на Сте-
фан Кънчев поддържа с традиционната художествена култура, създава предпоставки за пълноценно пре-
ливане между строго естетическата проблематика и възпитанието в дух на родолюбие и пиетет към тра-
дицията. Обхващайки в широкия си творчески диапазон всички изкуства, именитият ни майстор разгръ-
ща пред художествения педагог възможността за осъществяване на творчески проекти, които модифици-
рат строгата рамка на класно-урочната система. Подобни стратегии биха позволили качествен трансфер 
на знания в целокупното пространство на учебната проблематика от т. нар. „естетически цикъл”. Негови 
творби от всички приложнографични жанрове са посветени както на визуално-пластичните изкуства, та-
ка и на литературата, музиката, сценичните и екранните изкуства. Стефан Кънчев е автор на запазените 
графични знаци на повечето от творческите съюзи, на водещи културни институции и значими културни 
форуми в целия спектър на изкуствата. В областта на пощенската марка негови творби ознаменуват кръг-
ли годишнини от рождението на бележити български творци с водещ принос в утвърждаването на нацио-
налната духовна традиция. Прилагайки качествено персонализацията на художествените възприятия, на-
чалният учител би могъл да разгърне концентрично многопосочни образователни послания.

Прилагането на подобна стратегия възстановява статута на предмета изобразително изкуство не са-
мо като учебна дисциплина, фокусирана върху релаксиращите творчески практики, а като средоточие на 
качествени импулси, активизиращи интелектуалния потенциал и носещи мощно възпитателно въздейст-
вие.

Целокупното творческо наследство на Стефан Кънчев предизвиква респект не само с внушителния 
си обем, съграждан в продължение на повече от шест десетилетия, но и с изключителното си богатство 
и безспорна художествена стойност. Съприкосновението с творец от подобна величина, извисил българ-
ското изкуство на един от най-високите върхове като световно признание, е неотменна повеля за родна-
та ни школа в художественото образование. Налице са сериозни основания да бъде издигната тезата, че 
срещата с художествения свят на бележития ни майстор следва да бъде осъществена още в периода на 
началното училищно образование. Подобен възглед обосновава необходимостта от формулирането на 
качествени академични стратегии, приложими в университетското образование на бъдещите начални 
учители. Изградени на прагматичен принцип, те следва да провокират творческа интерпретация при пре-
връщането в урочно градиво на едно внушително художествено богатство.
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Abstract. On focus is the role of monumental forms in the morphological structure of the visual arts and 
the pedagogical dimensions of this problem. Significant examples and leading artistic figures are listed for the 
pedagogical reflection of the social role of the monumental arts to be facilitated. The problem of the low level of 
knowledge in this field among the students from the Pedagogy department of Asen Zlatarov University – Burgas 
is studied. Compensatory strategies and methodology are suggested. The possible interdisciplinary relations 
in the educational field are studied on the base of the empiric material from the observations during concrete 
diagnostic practices. 
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Държавните образователни изисквания в областта на обучението по изобразително изкуство разпо-
реждат в края на началната училищна степен наличието на знания, позволяващи прокарването на ясни 
разграничителни линии между основните художествени родове във визуално-пластическите изкуства. 
Този императив откроява ролята на морфологичния анализ в комплексната академична подготовка, коя-
то би гарантирала на бъдещите начални учители качествена изява като художествени педагози. Продъл-
жителните наблюдения, съпроводени с широкоспектърни диагностични практики, показват ниското ба-
зисно ниво на компетентности в тази област. Подобна констатация налага актуализирането на знанията 
за морфологичната структура като условие за качествената академична подготовка в областта на методи-
ката на обучение по изобразително изкуство. Следвайки утвърдената концепция в теорията на изкуство-
то, първичният морфологичен анализ отрежда първостепенно значение на монументално-декоративни-
те изкуства в системата на основните художествени родове. Обществената роля на монументалните изку-
ства определя въздействието им върху широки социални слоеве и тяхното разгръщане в продължителни 
темпорални интервали. Мащабната обществена поръчка, обвързана по правило с различни нива на иде-
ологическа обосновка, предпоставя, в отлика от кавалетните форми, колективна реализация. Тя премина-
ва, най-често, през продължителни етапи на проектна разработка, одобрение и практическа реализация. 
Статичното ситуиране на монументалната творба, трайно обвързана с архитектурната среда, е друга зна-
кова черта, която студентите следва да осмислят. Физическите параметри на артефактите в този морфо-
логичен дял знаково определят художествено- естетическото и социалното им битие, обединявайки ос-
таналите посочени характеристики.

Педагогическата практика изисква наличието на ярки примери, които онагледяват теоретичната про-
блематика. Методът на персонализация на художествените възприятия извежда на преден план и ролята 
на творческата личност в пространството на монументалните изкуства. Търсенето на пресечна точка меж-
ду тези два аспекта насочва вниманието към знакови творби в новото българско изкуство, които свиде-
телстват за високите художествени постижения на родните монументалисти. Народният дворец на култу-
рата е отправна точка в маршрут, който би позволил на художествения педагог да срещне своите възпи-
таници със знакови образци на монументалното ни изкуство и с неговите най-ярки представители. 

В края на 70-те години родните творци се изправят пред уникална задача в областта на художестве-
ния синтез. 1300-годишнината от създаването на Българската държава е повод за изграждането на гран-
диозно архитектурно съоръжение. Народният дворец на културата, според проектния замисъл, трябва да 
се превърне в многофункционален комплекс, обединяващ характеристиките на конгресен център и прос-
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транство, в което царуват сценичните изкуства. Идейният замисъл насища архитектурния ансамбъл с впе-
чатляващо художническо присъствие. След монументалната скулптурна фигура при главния вход, извая-
на от Димитър Бойков, изкуството на пълноценната триизмерност присъства в интериорните простран-
ства в цялото си многообразие. Учителят, който повежда своите ученици из безбрежието на монументал-
но-декоративните изкуства, може да разкрие тук генетичната връзка с архитектурната даденост в пълния 
регистър от възможни превъплъщения. 

Не по-малко интересно за педагога е присъствието на значими стенописни реализации в това мно-
гофункционално пространство. Достатъчно е да споменем имената на Дечко Узунов, Христо Стефанов и 
Светлин Русев, за да удостоверим високата художествена стойност на стенната живопис в Народния дво-
рец на културата. Така впечатляващият диалог между изкуствата разкрива както спецификата на декора-
тивно-монументалните форми, така и водещите принципи на художествения синтез. Тази среда убедител-
но илюстрира богатството от възможности за естетическа рецепция извън рамката на кавалетната творба.

Освен сложната връзка с цялостния интериорен облик, въображаемата екскурзия в прилежащите 
пространства представя и битието на монументалните реализации, свързани с екстериора. Съществена 
част от него е самобитната пластика на Галин Малакчиев, вдъхновена от образа на глаголическото писмо. 
Този емблематичен за съвременното ни изкуство автор овеществява замисъла си в граничното простран-
ство между парковата пластика и монументалния скулптурен мащаб. Пулсиращата форма, заредена с ду-
ховния подвиг на Равноапостолите, ни среща с един от най-талантливите Далчеви възпитаници. 

Паралелът с учебната работа чертае контурите на задача, в която учениците извайват в триизмерност 
буквените знаци. Успоредиците между изворите и съвременния образ на българското писмо подсказва 
отчетливата връзка с обучението по родна реч. Тази задача може да бъде онагледена както с посочена-
та творба на Галин Малакчиев, така и с паметника на Светите братя пред Народната библиотека, изваян 
от Владимир Гиновски. 

Яркият образ на Галин Малакчиев би обогатил подобен урок с присъствието на един майстор с трагич-
на съдба. Неговото заредено с творчески кипеж отшелничество в с. Батулия донася в българското изкуство 
поредица от творби, в които суровата природа на метала е одухотворена от художник с новаторски възглед 
и автентично творческо преживяване. Малцината щастливци, прекрачили прага на неговата работилница, 
разказват за смайващите плодове, родени в самотната битка с метала. Учениците, откриващи пределите, 
в които се разгръща изкуството на действителната триизмерност, биха се срещнали с един необичаен под-
ход към този традиционен за скулптурата материал. Редом с отливките, в късното си творчество Галин Ма-
лакчиев майсторски използва заварката като похват, позволяващ необичайна пластическа интерпретация. 

Металът, изграждал в продължение на хилядолетия предметната култура на човека, е водеща състав-
на част от още един артистичен ансамбъл. В средата на 70-те новопостроената Централна гара се превръ-
ща в една от архитектурните забележителностите на столичния град. И тук проектното решение органич-
но вплита монументалните изкуства. Част от синтетичния образ на внушителното съоръжение са творби-
те на двама автори, записали имената си в артистичния авангард от началото на 60-те. Скулпторът Велич-
ко Минеков и живописецът Иван Кирков дават приноса си за създаването на въздействащия ансамбъл. 

Пред творбата на Величко Минеков учителят има възможността да разкрие силата на монументалния ар-
хитектурно-скулптурен синтез. Темата за майчинството е художествено извисена до мащабното въздействие, 
което трябва да привлече вниманието на несекващия поток от хора в подстъпите към гарата. При вглеждане-
то в тази творба отчетливо се открояват отликите между кавалетната и декоративно-монументалната скулп-
турна форма. Четливият силует и категоричният градеж определят пълноценното възприятие от пределни раз-
стояния и осигуряват достатъчния зрителен обхват. Бронзовият силует на майката и нейната рожба е органич-
но споен със стереометричните обеми, които обединяват скулптурната и архитектурната форма.

Обзорът на мащабните реализации в областта на архитектурно-скулптурния синтез – този тъй ярък 
белег на пластическата ни култура от втората половина на 70-те и началото на 80-те години, изявява при-
мера на един от най-значимите автори в българското монументално изкуство. В своята богата артистич-
на биография Любомир Далчев вписва, редом със значимите творчески реализации в кавалетната живо-
пис, рисунката и целия спектър на скулптурата, и забележителните качества на художествен педагог. От 
ателието по скулптура в Художествената академия, което той ръководи повече от две десетилетия, изли-
зат автори, завоювали впечатляващо международно признание за родното ни изкуство. Длъжни сме да 
прибавим, без стремеж към изчерпателност, към вече споменатите Галин Малакчиев и Величко Мине-
ков, името на Крум Дамянов.

Този даровит ученик на Далчев има особен принос за забележителния подем на монументалната ни 
скулптура в разглеждания период. Достатъчно е да споменем само две от неговите реализации, за да 
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подкрепим горното съждение със солиден доказателствен материал. Монументът „1300 години Българ-
ска държава” в Шумен и паметникът, посветен на 800-годишнината от въстанието на Асеневци във Вели-
ко Търново, бележат върхови точки в развитието на декоративно-монументалните изкуства. 

В спомените си, споделени с пишещия тези редове през декември 2002 г., Крум Дамянов възстановя-
ва с вълнение задъхания ритъм на нескончаемия низ от седмици без почивни дни. За мащабния размах 
на проектите той свидетелства, като посочва впечатляващия по численост колектив, който осъществява 
монумента в Шумен. Връщайки се към художествения замисъл, вграден в тази творба, авторът посочва 
особената роля на светлината при възприемането на скулптурните групи от близка дистанция. Разчленя-
ването на обемите проектира силуетно формата върху небесната шир. 

Осмисляйки този аспект, педагогът ще открие още един интересен зрителен ъгъл при представяне-
то на монументалната скулптура. Сложното взаимодействие между светлината и обемите касае не са-
мо пълноценното възприемане на триизмерността, но и „прочита” на общия композиционен силует. В 
случая с Крум Дамянов светлите пространства са не само външни, но и разграждат монолитността, за да 
вклинят светлинни ядра в целостта на обема. 

Цитираните свидетелства съдържат още поучителни фрагменти. В стремежа си да изгради с пределна 
художествена убедителност конските фигури в търновския монумент, Крум Дамянов задълбочено проуч-
ва анатомичната структура. По негово настояване е възстановена изцяло костната система на кон, по коя-
то се моделира механиката на движението за всяка от четирите фигури. Този занимателен епизод, който 
несъмнено би оживил срещата с делото на скулптора, подсказва поредния интересен паралел. В талвега 
на повествованието изникват подготвителните рисунки на Леонардо за конния паметник в Милано, по-
ръчан от дук Сфорца. Студиите на конски фигури, изпълнени с титаничния стремеж за проникване отвъд 
елементарната видимост, чертаят силуета на възможния паралелен портрет. 

Логично в стратегията на подобно методическо решение се вписва делото на друг именит български 
скулптор. Нека отново припомним, че Асен Пейков вгражда сред значимите постижения в съвременната 
италианска монументално-декоративна скулптура бронзовата фигура на Леонардо да Винчи от римско-
то летище Фиумичино.

Потребностите на художественото образование в началното училище поставят на дневен ред въпро-
са за селекцията на знакови образци в този дял на визуално – пластичните изкуства, формиращи задъл-
жителна образователна рамка. Паралелът с популярния списък на стоте национални туристически обекта 
откроява ролята на христоматийните творби в разглежданата област. Възприети във възрастта на особе-
но силен емоционален отклик и трайно формиращо въздействие, те биха оптимизирали пределно про-
цеса на художествената рецепция. Ролята на изобразителните изкуства в процеса на историческо само-
познание е особено силно заявена в пространството на монументалните форми. Те предоставят на худо-
жествения педагог в концентриран вид възможността за интегрални образователни послания. Изваяни в 
скулптурен обем или увековечени със средствата на стенната живопис, образите на бележитите българи 
биха останали трайно съхранени в детската памет. В битката за спечелването на детското внимание и ин-
терес, учителят би намерил надежден съюзник в лицето на творците монументалисти. Съвремието пре-
връща фасадните пространства в територия на спонтанна артистична изява. Художествената педагогика 
има отговорната задача да канализира възприемането на тези опити, редом с образците на класически-
те монументални изкуства. Учителят по изобразително изкуство може да създаде предпоставки за колек-
тивна творческа изява в подходящи архитектурни пространства, удовлетворявайки порива на детето да 
излезе извън рамките на белия лист.

Средоточието на съществени методически проблеми в пространството на монументалните художест-
вени форми налага оптимизирането на академичните практики, гарантиращи качествената подготовка 
на началните педагози, призвани да осъществят навигацията в този дял на визуално – пластическите из-
куства. Идеологизацията на обществения дебат по темата следва да отстъпи пред експертното заключе-
ние на изкуствоведите и художествените педагози, обвързващи обективните критерии за оценка на худо-
жествено – естетическите явления с подчертана социална значимост с категоричните повели на Държав-
ните образователни изисквания. Все по-категорично налагащото се мнение, че завоеванията на българ-
ските монументалисти през 70-те и 80-те години на двадесетото столетие добиват подчертана междуна-
родна стойност, заслужава подобаваш отклик в актуалната педагогическа практика. 
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Abstract: This shared prac  ce, approbated as an ac  vity from a mul  na  onal project shall provoke the ones 
engaged in the arts educa  on and enrich the pedagogical prac  ce.

Why is the problem of using mul  sensory s  muli in the art classes interes  ng from a pedagogical perspec-
 ve? How could this approach be used as a pedagogical fundament and a source of interdisciplinary ac  vi  es 

connected to art classes? Must the percep  on as a totality of sensa  ons, emo  ons and no  ons be assumed as 
an image of space, scenery, result from cultural and historical accumula  ons; ac  ons and changes made from 
the man; the possibili  es for future experiences? 

The work consists of two parts. In the fi rst we included common topics, connected to the mul  sensory per-
cep  on of the students, the relevance of the o bject-image and s  mulus-image topics with the currently imple-
mented curriculum.We present techniques for observa  ons, s  mula  ons of the no  ons and studying of the ob-
jects. The second part contains a methodological scheme of a performance art class, realized as a mul  na  onal 
group of students part-taking in the project “Posi  ve and ac  ve” from the Erasmus + program. The task of the 
students considered from the perspec  ve of their feelings, emo  ons and sensa  ons, creates the opportunity 
for building a bridge between history, culture and the arts of diff erent countries. Through the infl uence of s  m-
uli for the senses the par  cipa  ng students in the project track and re-experience the places they visited. The 
obtained in  me of cultural touring informa  on is reasserted in the form of knowledge and emo  on, projected 
in the product fi nale: a collage – pictures, map, sketches, rawings, texts.

Keywords: mul  sensory s  muli, percep  on, art educa  on, method, emo  on, sensa  on

Статията представя добра педагогическа практика на авторите. Съдържанието е обособено в две час-
ти. В първата са включени въпроси, свързани с теоретичната обосновка и мултисензорното възприемане 
от учениците, мястото на взаимовръзките обект-образ, стимул-образ и образ-знак с учебната програма1 
по изобразително изкуство. Втората част съдържа методическа разработка на занятие и пърформанс, ре-
ализирано като групова работа с ученици от различни държави-участници в проект „Позитивни и актив-
ни“ по програма Еразъм+. Този проект се реализира в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. Предложени 
са техники за наблюдение, възприятие, стимулиране на представите и изучаване на обектите.

Познавателните процеси и изобразителното изкуство.
Всички учим като получаваме информация чрез сетивата си зрение, слух, вкус, обоняние и докосва-

не. Колкото повече сетива включим в процеса на учене, толкова повече се увеличава възможността да 
запомним и усвоим това, което учим. Първите информационни сигнали получаваме чрез възприятието. 
Възприятието е познавателен процес, отразяващ външния свят при непосредствено въздействие. Отра-
зява предметите и явленията в цяло. Чрез него получаваме информация за цялостната структура (обем, 
цвят, форма) на предметите и явленията, сравняваме възприеманото с по-рано възприетото, позовавай-
ки се на предишния си опит. Възприятията на базата на анализаторите могат да бъдат свързани с възпри-
емането на предмети или художествените произведения.

По-голяма част от информацията, която получава мозъкът, постъпва чрез зрителния анализатор. Въ-
преки че възприятията представляват непосредствено отражение на обективния свят, те не са механичен 

МУЛТИСЕНЗОРНИ ПОДХОДИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ 
В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

MULTISENSE APPROACH IN THE REALIZATION
OF ART CLASS ACTIVITIES
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сбор, а интеграция от усещания. Естетическата определеност на възприятията оказва влияние върху фор-
мирането на възприемчивостта и е резултат от въздействието на културните натрупвания на обществото 
и на естетическия опит на човечеството. 

Чрез насочване на вниманието може да се постигне повишаване на усещанията, тъй като особено 
значение придобиват паралелните дразнители. Общата перцептивна откритост благоприятства достъпа 
на паралелни възприятия. Те са подобни на всички останали, но те просто не се актуализират в момента, 
а преминават в сферата на подсъзнанието. Сложният процес на наблюдението външната и вътрешна въз-
приемчивост взаимно се поддържат и усилват, изграждайки авторска позиция.

По-продуктивното възприемане и усвояване на външните въздействия се обяснява с механизма на 
вниманието което привлича и сумира страничните възбуди или стимули. В този смисъл за повишаване на 
художественото възприятие допринася наред със зрението и слухът. Той има важно значение, доставяй-
ки непрекъснато спомагателна, съпътстваща информация, която благодарение на разпределеното вни-
мание се включва в общия поток на възприятната дейност.

Освен зрителните възприятия, в творческия арсенал на художника постъпват и тези от останалите се-
тива. Взаимодействието между сетивата се извършва още на нивото на усещанията. Някои теоретици на 
детското творчество отбелязват, че слуховите усещания повишават зрителната усетливост към цветовете 
и обектите [1,2]. Определена звукова среда може да има стимулиращо или възпрепятстващо въздейст-
вие. Възбуждането на един активен орган поражда усещания и в другите сетива. Зрителните усещания, 
възбудени чрез слуха, вкуса, обонянието, осезанието стават по-активни. 

Мултисензорното възприятие носи по-пълна информация в процеса на наблюдение за обектите и за-
обикалящата среда като провокира емоционална оценка и естетическо отношение. Макар че при наблю-
дението се имат предвид главно зрителните възприятия, в разнообразните творчески дейности участват 
и слуховите, тактилните и други усещания.

Възприятието непременно присъства във всички творчески дейности. То се изразява в онзи важен мо-
мент, в който се набират впечатления от действителността. Художникът се основава на разнообразните си 
възприятия, предимно в сферата на зрителните усещания без обаче слуховите да се изключат.

В обекта за изобразяване качествата: форма, големина, пропорционални съотношения, осветеност, 
цвят и положение на предметите в пространството се възприемат в последователност. Изобразяване-
то на пространството изисква съзнателно, целенасочено наблюдение на предмета, за да се отдели обра-
зът, необходим за изображението [3]. Системното обогатяване на зрителните възприятия е свързано със 
способността да се наблюдава, да се отделят съществените от несъществените качества, да се откриват 
характерните особености на предметите и закономерни им взаимовръзки. Това е сложен познавателен 
процес. В него участват зрителните усещания, възприятията, мисловната дейност и изобразителното ре-
ализиране.

Възприятието на децата е фрагментарно – улавя само отделни страни и свойства на обектите, но то 
е и продукт предимно на емоционална реакция. Имайки предвид, че емоционалното впечатление е по-
трайно от предметното, педагогическия акт целенасочено може да предвиди методи за включване на 
всички сетива в процеса на възприемане. Това означава подхранване, стимулиране на детската емоцио-
налност, която е основа за творческо осъществяване. 

Мултисензорното възприятие и учене използва визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните ка-
нали, за да подпомогне формирането на представите, развиването на паметта и процеса на познание. В 
основата стои обектът като основа за опознаването на заобикалящата действителност.

Обектът като образ, стимул, символ и знак
Изобразителното изкуство е част от съществуващата у нас разделно-предметна учебна система. Ней-

ното образователно и възпитателно въздействие започва от ранна училищна възраст, като се акцентира 
на емоционално-естетическо отношение на детската личност към обектите и явленията от заобикаляща-
та действителност. Спецификата на обучението се изразява в използване на творческия потенциал на ли-
чността чрез изобразителна дейност. 

Основните цели и задачи на учебната програма се отнасят до: 
  Творческото активизиране на учениците чрез изобразителна дейност;
  Повишаване на зрително-възприемателната способност и на зрителните представи, свързани с раз-
нообразни начини за изграждане на реални и фантазии образи със съответни материали и техники;

  Натрупване на знания и опит в областта на изобразителното изкуство и средствата за масова кому-
никация.
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Обект и образ са основен дидактически проблем в обучението. Обектът се използва за създаване на 
реални и фантазни образи по наблюдение, памет, впечатление и въображение. В изобразителната дей-
ност се интерпретира образа и се формира обобщена представа за най-важните визуални особености ка-
то форма, цвят, общи пропорции. Изграждат се зрителни образи по асоциация на зрителни и слухови сти-
мули. Като очаквани резултати по отделни проблеми се използват за източници реални и фантазни об-
рази: околната среда, разнообразни нагледни материали, устно и писмено слово, музикални произведе-
ния, асоциации. В изобразителната дейност се създават различни по съдържание и вид фигуративни и 
нефигуративни изображения, орнаменти, илюстрации, знаци и символи.

При реализацията на учебните програми по изобразително изкуство могат да се включват и съпът-
стващи упражнения, които са насочени към: усвояване на изобразителни материали и техники; за акти-
визиране на визуалното мислене; за визуална информация и комуникация и др. Те са обвързани с про-
блематиката на дидактическата задача. Учебното съдържание обхваща съотношения или взаимовръзки: 
обект - образ, стимул - образ и образ - знак.

В по-голямата си част изобразителната дейност в училище е ориентирана към отношението обект - 
образ, което обхваща основните перцептивни практически процеси, свързани с рисуване по натура. На-
турата е необходимата предпоставка, чрез която самостоятелно да се изрази емоция и творческа енер-
гия. Взаимовръзките натура - образ се разглеждат поради факта че всеки подражателен на обекта образ 
може да се изобрази както чрез непосредствено наблюдение, така и по памет или представа. Изобрази-
телните задачи, свързани с отношението обект - образ, изтъкват естетическите отношения на субектите. 

Основа на взаимовръзката стимул - образ2 е необходимостта от единство на сетивата при изобрази-
телната дейност, в което се включва по своеобразен начин наличният запас от познания, и чрез участи-
ето на асоциациите, аналогиите и контраста се „извикват“ в съзнанието визуални реални или абстракт-
ни съчетания. Индивидуалните усещания предполагат съответни емоционални реакции, които водят до 
експресивна изобразителна дейност. Образите, създавани по този начин, излизат извън структурите на 
обектите или ги променят значително, понякога дори до пълното им деструктуриране или елиминиране. 
Използването на обекти като „стимул“ за създаване на други, реални или фантазии образи съдейства за 
развитието на въображението и вариативно мислене. Приложението на взаимовръзката стимул-образ се 
осъществява с цел създаване на:

  Варианти и импровизации от изходни пластични елементи по асоциация, аналогия или контраст. 
  Образ чрез заместване, разместване или разпадане на частите и структурата на обекта- стимул. 
  Метаморфози на образи-плавно, последователно или скокообразно преминаване от един образ в 
друг, от реално-подобно към фантазно. 

  Взаимовръзка между стимул – реакция - образ (експресия) чрез създаване на реални или фанта-
зии изображения. 

Примерни съпътстващи упражнения при реализиране на взаимовръзката стимул-образ за развитие 
на визуалното мислене: изобразяване на движение чрез форми, възстановяване на образ по дадена част, 
използване възможности на цветовете за изобразяване на настроения, обследване на обекти с помощта 
на сетивата–зрение, слух, обоняние, асоциации по музикални стимули, асоциации от сензорни стимули, 
създаване на композиции при смяна на мястото и функциите на обекти или при промяна на визуални бе-
лези, използване на експресивни изобразителни средства.

Включването на взаимовръзката образ - знак съдейства учениците да се адаптират по-добре към раз-
нообразните средства за визуална информация в заобикалящата социална среда. Във века на електрон-
ните медии децата са очаровани от образите в илюстрациите и екрана. Изобразителните изкуства са об-
вързани със създаването на знакови системи за човешко общуване, заели важно място в ежедневието 
ни. Дисциплината Изобразително изкуство запознава учениците с многообразието, приложението и съз-
даването на визуалните системи. В учебната програма взаимовръзката образ - знак обхваща отделни ак-
центи:

  Слово-образ – изграждане на представи за връзките между слово и изобразителни знаци. Ориен-
тиране в знаковите системи от заобикалящата среда. Писмени знаци. 

  Видове знаци – въведение в знаковото многообразие от иконични и символни знаци. Разчитане на 
знакови системи – общо познаване и анализ на по-съществени белези. 

  Приложение на знаците, изграждане на познания за приложението на знаковите системи в наука-
та, изкуството и околната среда. Разчитане на изобразителни кодове. 

Изграждане на обща представа за изобразителните знаци като система; връзка на една с други знако-
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ви системи; начални умения за кодиране и декодиране с изобразителни и други знакови средства. Пре-
минаване от една знакова система в друга или едновременно използване на различни знакови системи 
за предаване на едно и също съобщение. 

  Пейзажът като образ, знак и символ. Мултисензорен подход и аспекти. 
Да четеш „пейзажа“ означава смисъла на знаците да стане ясен. За да бъде разбран знакът, тряб-

ва да се владее техниката за неговото декодиране. На пейзажа в педагогическа практика може да гледа-
ме като на език, начин на изразяване с цел интердисциплинарен прочит на обекта3. Архитектурният пей-
заж ни препраща към нашите собствени гледни точки като мироглед и система от знания. Напомня ни за 
нашата пространствено-времева ориентираност. Пейзажът е наслагване на образи, които можеш да ви-
диш, да помиришеш, да чуеш, да пипнеш. Тези образи подхранват нашата мисъл. Получените по различ-
ни пътища впечатления осведомяват изучаващия обектите, за степента, до която е достигнал в умение-
то да наблюдава.

Пейзажът е портрет на времето, той едновременно е и резултат на взаимодействието човек/при-
рода. Архитектурния пейзаж съдържа в себе си много натрупвания във времето, следи от миналото, вър-
ху което се създава новото. Защо е интересен пейзажът от педагогическа гледна точка? Поради факта, че 
е комплексен и многопосочен в своите аспекти и имайки предвид това разнообразие ние можем да го 
използваме като основа на педагогическия акт. Пейзажът е най-богатият от знаците. Да „прочетеш“ пей-
зажа не означава единствено да изучиш неговите аспекти или части, а да видиш как той функционира ка-
то система, да „видиш“ себе си или коя да е личност като част от тази система. 

Подходи за използване на пластични изкуства при работа с пейзажа:
  Използване на цветовете като средство за изясняване на пейзажа.
  Осмисляне на цветовете като знаци за определена обстановка. 
  Възприемане и анализиране на светлинните ефекти от естествени и изкуствени източници.
  Идентифициране символите и кодовете на формите и обемите в пейзажа.
Всеки пейзаж е звук или липса на такъв. В обкръжаващата среда се налагат шумове и звуци, които ста-

ват видими само ако внимателно ги тьрсим. Включвайки звуците използваме възможността за мултисен-
зорно „прочитане“ на пейзажа и неговите съставни елементи. 

Можем да опитаме да класифицираме и да идентифицираме звуците:
  С естествен произход - вятъра през различните сезони, валежите – дъжд и сняг, звуците на расти-
телността, звука на водата върху камъка и др.;

  Със животински произход - диви или домашни животни;
  С технически произход – от строежи, превозни средства, машини и др.;
  С човешки произход - гласове, музикални изпълнения.
При мултисензорното възприятие на пейзажа като допълнителна задача може да се определи рить-

ма, честотата, интензитета на звуците; да се изчисли разстоянието до източника на звука, да се изготви 
карта на шумовете. Полезно би било да се проучи информацията, която носят звуците за този пейзаж, как 
те допълват информацията, получена от зрителните възприятия. Звуците от пейзажа ни се налагат и не-
усетно ни правят чувствителни, карат ни да реагираме емоционално. Те са знаци, които трябва да бъдат 
декодирани. Можем да помислим какви промени са настьпили в звуковата картина на конкретния пей-
заж през различни исторически епохи или в различни моменти на денонощието. Звуците в определена 
среда са характеристика за културната й определеност.

В пейзажа можем да коментираме ритьма, обектите, обемите и техните съотношения, линиите, про-
порциите, миризмите, звуците, формите, цветовете и т.н. Можем да отбележим повторяемостта на тези 
елементи, да ги запишем ако са звуци върху нотни листи, да ги изпълним с различни музикални инстру-
менти и по този начин да създадем специфични музикални парчета, вдъхновени от пейзажа. Всички усе-
щания се мобилизират при прочита на пейзажа.

Описанието на пейзажа е възможно да бъде организирано в последователни стъпки. Учениците тряб-
ва да получат точни указания, дали да сложат акцента върху анализ на забележителностите или да обър-
нат внимание на константите и структурите, да предадат чувствата които ги вълнуват. Всички изразни 
средства и всички техники могат да бъдат използвани. Чрез рисунки, скици, картини, снимки, диапози-
тиви, видео-филми, макети, релефни планове, афиши, експозиции може да се направи подбор, който да 
представи най-добре съотношението между възприетото и създаденото. Данните от наблюдението, пър-
воначално трансформирани от чувство, а впоследствие от конструктивното умозрение се опредметяват в 
образ, продиктуван от стимули. 
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Прочитът на пейзажа чрез повече от едно сетиво се превръща в динамичен инструмент на мултисен-
зорния подход при който се срещат въображението и педагогическия акт. Мултисензорното обучение да-
ва възможност да се приложат формиращи механизми за реализиране на мултисензорното познание за 
живота и включването им в създаване и прилагане на стратегии за решаване на различни житейски си-
туации. То дава реалистичен механизъм за интелектуално развитие и за цялостно хармонизиране на ли-
чността.

Практическа изобразителна дейност. 
Групова работа – създаване на карта колаж след туристическа обиколка на Търново на тема „Как ви-

дях със сърцето си Велико Търново“.
Задачата за учениците, погледната през призмата на чувствата, емоциите и усещанията, дава въз-

можност да се създаде мост между историята, културата и изкуството на различните държави. Чрез въз-
действието на стимули за сетивата се проследяват и преживяват наново посетените места от учениците в 
проекта. Получената по време на културен туризъм информация се затвърждава под формата на знания 
и емоции, проектирани в крайния продукт: колаж – снимки, карта, скици, рисунки, емотикони, текстове. 

Идеята за този колаж възниква при търсене на нестандартни начини да бъде осмислена една турис-
тическа обиколка на група от ученици и учители, участници в международен проект, по програма Ера-
зъм+. Групата, включена в проекта, е от четири страни партньори – Полша, Италия, Румъния и България. 
Участниците са на възраст от 13 до 18 години. 

„Как видях със сърцето си Велико Търново“ е заглавието на груповата работа и пърформанс, която 
се осъществи след туристическата разходка из града. Замисълът е в рамките на 2 часа, да се създаде ко-
лаж върху графична карта на Велико Търново, като въображението и паметта бъдат стимулирани от зву-
ков фон, предварително записан по време на разходката. Защо изобразителната задача е свързана с пей-
заж от Велико Търново?

Градът е разположен на хълмовете Царевец, Трапезица и Света Гора, надвиснали над Янтра и живо-
писните й меандри. Той е административен, културен, образователен и духовен център. Наличието на 
природни и исторически забележителности и развитието на народните художествени занаяти са пред-
поставки за развитието на туризма. Това е един от най-красивите места в България. През многовековното 
съществуване са създадени и съхранени неповторими паметници на културата, свързани с историята на 
българския народ. Запазените останки от крепостите, дворците и църквите са свидетели на разцвета на 
българската култура през XII -XIVв. Градът грабва посетителя с изключителното си местоположение - ся-
каш е изсипан върху стръмните хълмове край причудливите завои на реката. Впечатлява и въздейства с 
оригиналната си, неповторима, специфична възрожденска архитектура. За поети, учени и пътешествени-
ци това е място, в което щедростта на природата не е пестила форми и багри. 

Богатството на обекти е широка палитра от стимули за творчество. 
Цел на груповата работа: Поглед през чувствата, емоциите и усещанията. Чрез звукова стимулация, 

визуализация, вербална комуникация, да бъдат осмислени, пресъздадени и запомнени историческите 
забележителности на Велико Търново и особено чувствата и емоциите, които съпътстват цялото прежи-
вяване.

Задача за учениците: Чрез мултисензорни стимули, възприятия и памет, да се пресъздадат в образи 
знанията и впечатления на участниците от туристическата разходка по забележителностите на град Вели-
ко Търново. 

Всяка група от международните участници представя по една личност, емблематична за своята стра-
на, която би била достойна да бъде поставена в музея на восъчните фигури, наред с българските истори-
чески личности. 

Задачата дава възможност да се създаде мост между историята, културата, изкуството на различните 
държави - партньори в този проект. Чрез въздействието на стимули за сетивата да се проследят правилно 
местата, които са посетени от учениците. Така получената по време на туристическата обиколка инфор-
мация се затвърждава под формата на знания и емоции. Крайният продукт е колаж – снимки, карта, ски-
ци, рисунки, текстове.

Очакваните резултати са: продукт – колаж, изобразяващ своеобразна карта, изработена от участни-
ците в груповата работа. Повторно преживяване и затвърждаване на впечатленията по време на обикол-
ката.
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Организация: Учениците са разделени на 10 групи по трима човека, като във всяка група има предста-
вители от различните страни. Чрез колективно обсъждане да изведат решение как да подредят и компо-
зират предоставените им материали. 

Материали, използвани за създаването на колажа:
  Звукови файлове, записани по време на туристическата обиколка.
  Снимки от посетените обекти.
  Графична карта с маршрута на туристическата обиколка във формат А3.
  Материали за рисуване и апликация. 
  Указания за съставяне на отборите.
Алгоритъм на груповата работа с учениците: 
А. Звук-стимул-образ. 
Изслушване на записаните предварително звуковите файлове. Звуковият файл се явява стимул на се-

тивата за спомени, представи, фантазии, които са възникнали в участниците по време на разходката. Фик-
сираните звуци отразяват спомените и помагат да се визуализират обектите, на които са били. Предста-
вите оживяват.

Задачи за учениците: Внимателно се изслушват звуковите файлове. Поставя се задача да се припом-
нят и визуализират картини, както и усещанията, предизвикани от нахлули чувства, спомени и емоции по 
време на туристическата обиколка.

Въпроси за учениците: Кои места от посетените ви напомнят звуците?
Очакван резултат: учениците чрез обсъждане да споделят в групата впечатления и представи, поро-

дени от обиколката и съживени от звуковия файл.
Б. Обект - стимул - образ. 
По звуковите файлове, които стимулират паметта учениците да разпознаят местата, които са на сним-

ките. За всяка група са подготвени снимки от обектите, които са посетени, материали за рисуване и гра-
фична карта на Велико Търново. 

Задача за учениците: Снимките трябва да намерят съответното мястото на графичната карта, където 
се намира даденият обект във времето, докато звучат записаните звуци от местата в града. 

Въпроси за учениците: Кои от посетените обекти се разпознават на снимките? Какви чувства вълнуват 
учениците? Какво си представят? 

Очакван резултат: Разпознаване обектите от снимките. Разпределение на снимките върху картата. 
Аранжиране на композицията.

След поставяне снимките на местата им, следва тяхното подреждане и залепяне. Дорисуват се хора, 
обекти, предмети или нещо друго, което е направило впечатление и е запомнено от това място. Да се 
нарисуват емотикони с чувствата, които са вълнували участниците по време на разходката. Оформят се 
обектите и се оцветяват. Може да се добавят изображения по избор. Създава се карта, като една богата 
картина на индивидуални наблюдения.

Цялостно аранжиране на картата с добавяне надписи и текст.
Работа в мултимедийния център „Царевград Търнов“, известен като музей на восъчните фигури. Тук 

бе предложена специфична задача, свързана с историята на всяка страна участник в проекта.
Коя историческа личност или събитие от собствената ви история бихте поставили в този музей? Лич-

ност, която е допринесла за духовността и величието на техните народи. Представянето включва театра-
лен етюд, съдържащ най-разпознаваемите характеристики на тази личност.

Всяка група представя своята работа (Фиг. 1, 2). 

С направените карти е подредена изложба във фоайето на училището.
Много малко автори обръщат внимание на мултисензорното възприятие. Направеното обсъждане на 

резултатите от изобразителната задача с участниците показа, че мултисензорният подход може да бъде 
използван както само в учебен час, така и за реализирането на проект за извънкласна работа с ученици-
те. Подобен прочит може да предшества всяко начало на изучаването на околната среда, но би могъл да 
свързва подходите на различни учебни проблеми. Подходящ е при педагогически акт както при работа с 
конкретното и реалното, така и при работа с абстрактното и хипотетичното [4].
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Фигура 1. Моменти от проектната работа

Фигура 2. Резултати от работа
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Abstract: Associate painting is a creative activity, which is a real opposition to norms and rules, the fatigue 
and the boredom of uniformity of standards. Here you can show the emotions transmitted using not the subject 
images, but the abstract symbols created by the imagination. It allows more accurate expression of author’s 
thoughts, a new way of looking at the surrounding world, and finding a way to free self-expression and self-
knowledge. During the pre-school age, the child perceives and realizes, as far as possible, the surrounding 
world. Developing skills for pictorial creativity is a suitable way to express childhood spirit. This helps to develop 
personal qualities such as teamwork skills, broad tolerance, critical, creative, and analytical thinking in the child. 
Using standard drawing techniques and using popular pictorial materials can create a template for creativity 
– children begin using reference forms to portray objects that are perceived. This can easily be overcome by 
acquiring skills to work with a variety of methodological approaches and the use of new imaging techniques and 
non-traditional visual materials 

Keywords:: pictorial creativity, imagination, non-traditional visual materials.

В периода на предучилищна възраст детето възприема и осъзнава според възможностите си заоби-
калящият го свят. Най-подходящ начин да се изрази детската душевност е изобразителното творчество.

Конгнитивната структура на творческата дейност е амалгама на подбудителни сили и ментални про-
цеси. Според  Л. Десев това са процеси, базирани върху основните познавателни процеси: възприятие, 
памет, мислене, въображение и органически свързаните с тях механизми на творческите процеси [1]. Са-
мият креативен процес е следствие на познанието и действието на твореца. Пак според него това е конг-
нитивния квартет на креативността без чието функциониране творчеството е невъзможно.

Като първоизточник на креативността  се налага възприятието, включително и социалната перцеп-
ция. Според Едуард де Боно пъвичния източник на креативност е възприятието а не въображението [2]. 
След като премине подготвителния период на възприятието от страна на твореца настъпва паметта, твор-
ческото мислене и въображение. С помоща на паметта се постигат фази на фантазията. За да твори ав-
торът непрекъснато черпи материал от дългосрочната памет. Най-висши функции при креативноста за-
ема мисленето, това е процес както на мнемическа така и на логическа обработка на информацията до-
шла от възприятието. Творческото мислене не е тъждествено с логическото, включват се редица несъз-
нателни процеси. Гръбнака на креативноста е въображението.  То играе първостепенна роля в процесите 
на креативноста и изграждането наа творческа личност. В процесите на въображение и фантазни образи 
се дължи своеобразието на креативноста. Лев Виготски развива механизмите на творческото въображе-
ние и дифинира три процеса на творческо въображение: дисоциация, асоциация, комбинация. Дисоци-
ацията означава цялото да се разсече на части, които се диференцират–едни се съхраняват, други се за-
бравят. Асоциацията, обратно, е обединяване на дисоциираните и трансформирани елементи, обработе-
ни от мнемичексата дейност. Накрая като последен механизъм на творческото мислене е комбиниране-

АСОЦИАТИВНОТО РИСУВАНЕ КАТО ИГРОВИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА 
ДЕТСКО ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ И УСВОЯВЯНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА 
С НЕСТАНДАРТНИ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ
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TECHNIQUES
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то на образите, понятията, и идеите в система – плодът на творческата дейност.
Така разгледаните процеси от гледна точка на психичните дейности дават отговор на креативната 

дейност на човека, разбира се в условията на детска креативна дейност се налага да се съобразим с осо-
беностите на детското мислене и възприятие. Развитието на детската креативност силно се влияе от чув-
ствата и възприятията на подрастващия. Базирайки се на предметно образното мислене, характерно за 
предучилищната възраст, детето се опира на естествените дразнители от околната среда, за да изгради 
свой предметно образен свят.

Развитието на детските изобразителните способности цели да се формират личностни качества, чрез 
които детето да предаде максимално, своето впечатление от заобикалящата го действителност чрез оп-
ределена изобразителна дейност. По този начин то отразява степента на знания и субективни отноше-
ния. Детското светоусещане създава своеобразна картина на света, със собствен език и структура. За раз-
шифроване на този код специалисти педагози, психолози и методици създават структура за анализ и раз-
шифроване. 

Ог. Занков определя като водещи свойства за развиване на детската креативност: творческото въоб-
ражение и мислене; образната памет; емоционалното оценъчно и естетично отношение към възприема-
ните обекти, явления и събития; волеви черти на характера. Към второстепенните свойства на изобрази-
телните способности отнася: зрителният анализатор /който осигурява обективно възприемане на обекти-
те с техните свойства/; сензорни качества /свързани с уменията за изобразителни действия/. [3]

Развитието на детската креативност върви имплицитно с игровата дейност на децата. Базирайки се 
на концепцията за детската креативност, може да се създадът игрови модели за развитие на творчески-
те заложби и изобразително–креативни умения [4]. При създаване на игровите модели се поставя акцент  
върху т. нар. „меки умения“. Целта е развиване на личностни качества, като умение за работа в екип, то-
лерантност в най-широк план, формиране на критично, творческо и аналитично мислене у детето и др. 
Меките умения трябва да се формират още от най-ранна възраст.

Всички игрови модели трябва да следват общи принципи: интерактивност, активна позиция на дете-
то, използване на нови технологии, алтернативна организация на работа и др. Използване на игрови ме-
тоди като сюрпризни моменти, подвижни игри и др. има голямо значение за умствено и физическо раз-
витие на детския организъм. Посредством раздвижването, разговорите–дискусии, действията с различ-
ни предмети и опознаването на техните действия и свойства, децата развиват мислене, памет, въобра-
жение, съобразителност. Посредством игровите модели се въздейства дърху децата, създава се игрово 
съдържание и методика на провеждането им. Базирайки се на образователните изисквания и възрасто-
вите особености, учителя използва игровите форми за доставяне на достъпни за възраста знания и уме-
ния. По този начин се усъвършенстват психически процеси като възприемане, мислене, реч, воля и съ-
средоточеност. 

Особеност на игровите форми се състои в това че, усвояването на материала става незабелязано за 
децата, в практическа интересна за тях дейност и не изисква да се полагат големи усилия, тоест усвоява-
нето на материала се осъществява опосредствено без силово налагане на внимание и запомняне.  

Използването на интерактивни методи и похвати също влияе положително на усвояването и реали-
зацията на разнообразни креативни модели.  Тенденцията за използване на интерактивни методи в бъл-
гарското образование е израз на стремежа за обновяване. В Националната програма за модернизация 
на българското образование /2005–2010 г./ прилагането на интерактивни методи на обучение е посоче-
но като средство, което подпомага партньорските взаимоотношения между учител и ученик [5]. По този 
начин се дава възможност за по–голяма вариативност на реализираните художествени проекти. Широ-
ка база за развитие на тази вариативност се явява умението за използване на широк спектър от различни 
нестандартни материали и изобразителни техники. Като частен случай може да разгледаме игрови мо-
дел с използване на умение за асоциативно рисуване.

Асоциативното рисуване е творческо занимание, което се явява противопоставяне на нормите и пра-
вилата,  на умората и скуката от еднообразието на стандартите. Тук може да се покажат емоциите, пре-
дадени с помощта не на предметните образи, а на абстрактните символи, създадени от въображението. 
То позволява по–точно да се изразяват авторовите мисли, по нов начин да се погледне на окръжаващият 
свят, да се намери път към свободното самоизразяване и самопознание.  

Асоциативното мислене и развитието на паметта
За да се запомни по-добре нужната информация и по-дълго да се запази в паметта, е добре да се от-

крият ярки и запомнящи се асоциации. Създаването на асоциации е творчески процес, но при него ня-
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ма нищо сложно и невъзможно. За създаване на асоциативна връзка са необходими различни условия:
    1. Асоциацията да бъде интересна;
    2. Асоциацията да бъде необичайна;
    3. Асоциацията да бъде максимално детайлизирана.
Какво представлява асоциацията и как може да способства за запомняне на информация?
Понатието „асоциация“ идва от латински, означава съединяване, взаимосвързаност.  Във философи-

ята и психологията – закономерно възникваща връзка между отделни събития, факти, предмети или яв-
ления, отразени или закрепени в съзнанието и паметта. Идеите за взаимовръзките на предметите във въ-
ображението са развити още през античността /Аристотел и Платон/ но термина  „асоциация“ е въведен 
от Джон Лок през 1698 г. за обозначаване на  събития, предизвикани от случайно стечение на обствоя-
телствата.

Структурата на асоциацията може да се изобрази като: Ние виждаме предмета, подсъзнанието го 
анализира, въображението го синтезира в нещо подобно, срещнато по-рано или в подобна случила се 
ситуация. Понятията за асоциации се формират през целия живот на човека, като се поставя понятието 
жизнен опит на човек.

Ние всички прилагаме асоциацията, често без да се замисляме за това. Например израза  Нова го-
дина, събужда асоциации за красива елха, украсена с играчки, или за сняг и бяла снежна покривка и др.

Асоциациите може да обединим в няколко групи:
1. Асоциации по сходство: глобус – кълбо;
2. Асоциации по контраст: голям – малък; черен – бял.
3. Асоциации по съседство в пространството или във времето: пролет – разцъвтяване, есен – дъж-

довно;
4. Причинно-следствени асоциации: ден – светлина; нощ – тъмнина.
Към тези осоновни форми на асоциации може да използваме:

  обобщаване: маргаритка – цветове;
  подчинение: цветове – маргаритка;
  част и цяло: секунда – минута;
  допълнение: хартия – молив;
При изучаване на дадена материя, чрез използване на асоциации се образуват смислови връзки меж-

ду обектите. По-леко се преминава от един пункт към друг, запомня се и се възпроизвежда информация. 
За да се запомни новото е нужно да се съпостави на друго събитие, образ, получени при по-ранно при-
добит опит в човешкото съзнание. Трябва да се отбележи, че при построяването на асоциацията участват 
различни видове сетива – при едни действа тактилната памет – чрез водене на записки, при други слу-
ха – аудиалната памет, при трети – използване на ключови думи или рисването на схеми – визуална па-
мет и др.

За развиване на асоциативното мислене  е нужно да се открият  сходни елементи  в различни пред-
мети и да се тренира образната памет. С помощта на лесни упражнения  може да се разшири възприяти-
ето за асоциация, да се развие въображението и асоциативното мислене.

Игрова ситуация 1 „Верижна асоциация“: 
Избираме коя да е дума и записваме за нея редица от асоциации: билет – кино – приятели – разходка 

– група – училище. С течение на времето увеличавайте скоростта на измислените асоциации.
Игрова ситуация 2 „Запълване на промеждутъка“
Избираме две думи, които нямат общ смисъл и запълваме промеждутъка с асоциятивни понятия. На-

пример молив – диплома. Свързващите асоциативни думи  може да бъдат: молив – клас – учение – ди-
плома. 

Игрова ситуация 3 „Множествена асоциация“
Избираме няколко думи и подбираме асоциация подходяща за  всяка от тях. Може да се започне с 

две думи и след това да добавим още няколко. Например:  правоъгълен, кафяв. Към тях да добавим ду-
ми като: хляб, тухла и др.

Игрова ситуация 4 „Нестандартна асоциация“
Има асоциации които идват наум на повечето хора. Например: шкаф – дрехи; футбол – топка; лице – 
очи. Може да се измислят към тях необичайни асоциации които да способстват за по-доброто запаметя-
ване.



248

Образование и технологии 8/2017

Упражнения за развиване на творческото мислене.
Наличието на творческо мислене се явява феномен на човешкото съзнание. В това се крие отликата 

от животинския вид. С помоща на развитото творческо мислене се откриват ефективни и необичайни ре-
шения на различни интелектуални задачи. Развитието на способности за творческо мислене при децата 
играе огромна роля в бъдещия живот на човека. Възможноста да измислим и създадем нещо ново се явя-
ва главен критерий за творчески възможнотси на човека във всяка сфера от живота. 

Съществуват много възможности за развитието на творческата активност на децата. Някои упражне-
ния за развитие на творческото мислене са много прости и не изискват материални разходи. 

Най–простите упражнения може да са свързани с откриването на силуети на облаци.  Подобни ребу-
си са очертанията на локви или пукнатини в асфалта и др. Може да се играе на игри чрез които да се от-
криват нови предназначения на предмети от бита. Асоциациите са такъв способ за развитие на въобра-
жението.  На известното название на предмета, помолете детето да каже асоциация на същия.   

Упражнения за рисуване.
Добър метод за развитието на творческия потенциал се явяват упражненията по рисуване. За-

едно с вашето дете измислете домът на вашите мечти и го нарисувайте. Нека в градината да живе-
ят приказни животни и птици. Много добро упражнение за развитието на въображението е да нари-
сува своето име. Именно да бъде нарисувано в такива форми и фигури и такива цветове които дете-
то само си избере. По същият начин детето може да се опита да изобрази  своето виждане за други 
обичайни предмети.

Като част от интерактивните дейности при създаване на игрови модели е използване на нестандарт-
ни изобразителни техники. Използването на всяка от тях е вид малка игра. Тяхното използване позволява 
на децата да се чувстват по–разкрепостени, по–смели, да развият въображението си, да реализират пъл-
на свобода на самоизразяване в творческия процес.

Използването на много иновационни техники /рисуване с пръсти; пръскане с четка за зъби; рисува-
не върху смачкана хартия; рисуване със сапунени мехури; гратаж – стъргана графика;  рисуване с клечки 
за уши – точки /поантализъм/; и др. такива които се харесват на децата, способстват да се развие детска-
та креативност.

Нестандартни изобразителни техники които са подходящи за работа с деца от предучилищна възраст.
  Рисуване с пръсти
Възраст: от 2 год.
Изразни средства: петно; точка; къси линии; цвят.
Материали: чашки с разтворена темперна или гвашова боя; плътна хартия всякакъв цвят; малки лис-

ти; салфетки.
Начин за получаване на изображение: децата си потапят пръстче в боята и нанасят точки и петна вър-

ху хартията. На всяко пръстче се поставя различна боя. След работа пръстите се изтриват със салфетка, 
след това боята лесно се измива.

  Рисуване /печатане/ с длани
Възраст: от 2 год.
Изразни средства: петно; цвят; фантазен силует.
Материали: широки чинийки с разтворена темперна или гвашова боя; четки; плътна хартия всякакъв 

цвят; големи листи; салфетки.
Начин за получаване на изображение: децата си потапят дланите в боята, или оцветяват дланите си 

с четки /от 5 годишни/ и правят отпечатъци върху хартията. Рисуват както с дясната така и слявата ръка, 
украсена с различни цветове. След работа ръцете се изтриват със салфетка, след това боята лесно се из-
мива.

  Печатане с твърда полусуха четка
Възраст: от 2 год.
Изразни средства: фактурност на рисунката; цвят.
Материали: темперна или гвашова боя; четки с твърд косъм; плътна хартия всякакъв цвят; големи 

листи; изрязани силуети /шаблони/ на пухкави или бодливи животни; салфетки.
Начин за получаване на изображение: потапя се четката в боята, отцежда се и се нанасят удари по си-

луета на шаблона, четката трябва да е във вертикално положение, не се потапя във вода за да бъде полу-
суха. По този начин се запълва целия лист, контур или шаблон. Получава се имитация на фактурата на пу-
хеста или бодлива повърхност.
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  Печатане с капачка
Възраст: от 3 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; печати от пласт-
масови капачки. 

Начин за получаване на изображение: детето натиска капачката в попивателната кърпа с боя и печа-
та върху хартията. За да се получи друг цвят се сменя капачката и кутията с друга боя.

  Печатане с изрезки от картоф
Възраст: от 3 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; печати от картофи.
Начин за получаване на изображение: детето натиска печата от картоф  в попивателната кърпа с боя 

и печата върху хартията. За да се получи друг цвят се сменя печата и кутията с друга боя.
  Печатане с дунапренов печат
Възраст: от 4 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; печати от парче-
та дунапрен.

Начин за получаване на изображение: детето натиска дунапреновия тампон  в попивателната кърпа с 
боя и печата върху хартията. За да се получи друг цвят се сменя печата и кутията с друга боя.

  Печатане със смачкана хартия
Възраст: от 4 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; печати от парчета 
смачкана твърда хартия /по възможност гланцирана/.

Начин за получаване на изображение: детето натиска печата от парчета смачкана хартия  в попива-
телната кърпа с боя и печата върху хартията. За да се получи друг цвят се сменя печата и кутията с дру-
га боя.

  Маслени пастели и акварел /батика/
Възраст: от 4 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: маслени /восъчни/ пастели, акварелни бои, плътна /акварелна/ хартия /, меки кръгли 

четки.
Начин за получаване на изображение: децата рисуват с маслените пастели върху хартията, след то-

ва допълват рисунката с акварели с различни цветове. Рисуваното с пастелите остава неоцветено от ак-
варела.

  Парафинова свещ и акварел /батика/
Възраст: от 4 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: парафинови свещи, акварелни бои, плътна /акварелна/ хартия /, меки кръгли четки.
Начин за получаване на изображение: децата рисуват с парафинови свещи върху хартията, след то-

ва допълват рисунката с акварели с различни цветове. Рисуваното с парафинови свещи остава неоцвете-
но от акварела.

  Отпечатъци от листа
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: цвят; фактура.
Материали: плътна хартия, темперна боя, твърди четки, свежи листа от различни дървета с разноо-

бразна форма.
Начин за получаване на изображение: децата покриват листата с боя разнообразни цветове /оцветя-

ва се от страната на жилките на листото/, след това се поставя с оцветената страна върху хартията и се на-
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тиска внимателно за да се отпечата. Всеки път се взема ново листо. Дръжките се дорисуват с четка.
  Поантализъм
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: цвят; точка, къси линии, цветно петно.
Материали: плътна хартия, темперна боя, твърди четки, памучни клечки за уши.
Начин за получаване на изображение: прави се предварително контурна скица на изображението. 

Точките се нанасят започвайки от най–яркия и чист цвят, всеки следващ цвят да бъде малко по тъмен от 
предишния. Между точките се оставя пространство за да се нанесе следващият цвят. Желателно е всеки 
следващ цвят да се нанася върху изсъхнал предишен. Най–светлите и най–тъмните точки се нанасят по-
следни.

  Печатане със шаблони
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; тампони от парче-
та дунапрен, четки. Шаблони от пластмасови плаки или гланциран картон.

Начин за получаване на изображение: децата потапят дунапреновите тампони в боята от домакин-
ската кърпа и тампонират цвета върху поставените шаблони. За пропяна на цвета се сменя тампона, на-
края дорисуват с четка, /вариант за дорисуване с флумастри или пастели/.

  Симетрична монотипия /Петна на Роршах/
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: петно; цвят; симетрия.
Материали: плътна хартия, темперна боя, акварел, флумастри, пастели, твърди четки.
Начин за получаване на изображение: децата сгъват лист хартия на две – през средата, на едната 

страница се рисува с дебел слой темперна боя и докато е мокра боята се сгъва и притиска за да се получи 
симетричен отпечатък. След това се дорисува с материал по желание /вариант е между сгънатите стра-
ници да се постави в свободно положение канап намазан с темперни бои и докато се притискат страни-
ците, канапа да се изтегли, изображението да се давърши по предложения начин/.

  Гратаж върху грундиран картон /цветен или черно бял/
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: графични изразни средства – линия, щрих, петно, контраст.
Материали: плътна хартия, темперна боя – черна, течен сапун,  парафинова свещ, маслени пастели, 

широка четка, палитра пластмасова, бамбукови шишчета със заострен край или остър предмет за издрас-
кване.

Начин за получаване на изображение: децата натриват листа хартия със свещта /вариант е с масле-
ни пастели в различни цветове/ – важно е да бъде плътно покрит с парафин. След това се покрива с по-
моща на широка четка с черната темперна боя в която сме капнали малко течен сапун /за свързвател към 
мазната основа/, изчаква се да изсъхне боята и тогава се рисува с острия предмет. /вариант е използва-
не на акрилна боя за покриване/

  Рисуване с петна
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: цветно петно.
Материали: плътна хартия, темперна боя – разредена или цветни тушове, пластмасова лъжичка, фул-

мастри, пастели.
Начин за получаване на изображение: децата загребват с лъжичката разредена боя или туш и я изли-

ват върху листа хартия. В резултат се получават петна в произволен ред. Докато са мокри петната се по-
ставя друг лист върху тях и се притиска с ръка. След това се сваля горният лист и се разглеждат получени-
те форми, когато се открие обект той се дорисува с четка или фулмастри /пастели/.

  Издухани петна със сламка за напитки
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: цветно петно.
Материали: плътна хартия, темперна боя – разредена или цветни тушове, пластмасова лъжичка,сламка 

за напитки, фулмастри, пастели.
Начин за получаване на изображение: децата загребват с лъжичката разредена боя или туш и я изли-
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ват върху листа хартия, за да се получи голяма капка боя /туш/. След това с помоща на сламката се издух-
ва в пожеланите посоки боята така че, да не стигне до края на листа. Когато има повече от едно петно за 
издухване, ако се пресекат следите от боята цветовете се смесват. Накрая след като изсъхне се дорисува 
с четка, пастели или фулмастри.

  Пръскане с четка за зъби
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: точки, фактура, цвят.
Материали: плътна хартия, темперна боя – разредена или цветни тушове, шаблони.
Начин за получаване на изображение: детето поставя разредена боя / туш върху космите на четката 

за зъби и след това я стърже с пръчка или с пръсти за да пръска върху хартията или шаблона. Вариант е 
да се удря четката с пръчка и така да пръска едри точки. 

  Акварелни моливи
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: линия, петно, цвят.
Материали: плътна акварелна хартия, акварелни моливи или пастели, гъба и вода за намокряне, ши-

рока четка.
Начин за получаване на изображение: хартията се намокря с вода /с гъба или четка/, след това рису-

ваме с акварелните моливи или пастели. Може да се използва широката част от пастела за по - добро по-
критие, за постигане на акварелен ефект – след като изсъхне се намокря повторно накрая.

Наличието на творческо мислене се явява феномен на човешкото съзнание. С помощта на развито-
то творческо мислене се откриват ефективни и необичайни решения на различни интелектуални задачи. 
Развитието на способности за творческо мислене при децата играе огромна роля в бъдещия живот на чо-
века. Възможността да измислим и създадем нещо ново се явява главен критерий за творчески възмож-
ности на човека във всяка сфера от живота. 
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Abstract: The report describes rhythm and arts’ rhythmical models as a basis for understanding human 
development with the help of the different sides of folklore. It assumes that the models are condensed 
knowledge about human thought We make a hypothesis that there is a connection between Bulgarian buildings 
in antiquity and during the national Revival, and King Solomon’s temple. This connection is based on the 
rhythmical organization of said buildings and it demonstrates the idea that if a man is created in God’s image, 
then his home, too, must resemble a home of God. Based on this, the author feels justified positing that, like a 
hologram, rhythm may be a means of perceiving the whole of mankind’s knowledge

Keywords: rhythmical model, culture, hologram

Думите отлитат, написаното остава
Verba Volant, Scripta manent.

В българската история има едно понятие, натоварено с особен смисъл – Възраждане. В него е събра-
на цялата жизнена енергия, съхранила народа ни през вековете, носила и родила неговия Аз, съхранила 
семето му чрез духовността и културата. Българското Възраждане не е западноевропейски Ренесанс и не 
връща забравени ценности, антични форми и древен хуманизъм. „Възраждането ни е възраждане с бу-
дителство! Българското възраждане не е спомняне на чужди идеи, не е хуманизиране на човешкия дух. 
Ние правим възраждане не за да връщаме погазено, а да отстояваме величие, което сме имали! Българи-
те не търсят култура вън от себе си — нямат нужда от Платон и Аристотел, защото имат Йоан Екзарх“ [1].

„Златен век на книжнина друг народ няма! Това е прозрение, което Покръстителят сложи в духовната 
ни съкровищница. Велико е и прозрението на Климент — от глаголицата, която е само фигури, да създаде 
кирилицата, за да бъде свободна ръката ни, когато мисълта ще дава поточност и динамика на бъдещето. 
Ето това е Възраждане, това е будителство! Така че нямаше откъде нещо друго да внасяме през Възраж-
дането, освен от собствената си съкровищница, от собствения си кладенец да извеждаме мъдростите на 
националния дух. През IX-X век ние правим култура, имаме идеи за философия, концепции за човешката 
душевност, а Хамлет идва цели шест века по-късно!“ [2]

Съществуването на един народ и преминаването му през историята е свързано с две неща: слово и 
дух. Слово, за да създаде и материализира битието си, дух, за да изпълни мисията си и да създаде бъде-
ще! Фолклорът е колективният АЗ на народа. Чрез него българинът вгражда себе си в камъка на епохата, 
пренася мисълта си, знанието си за света и Космоса. Фолклорът представя космогонията на човека, а не-
говото развитие от колективно, анонимно върви към индивидуалното и именуваното. Затова пикът в раз-
витието на колективното е тогава, когато е застрашена националната цялост, във време на робство и кул-
турна инвазия. 

ЮНЕСКО дефинира културата като „множеството от отличителни духовни, материални, интелектуал-
ни и емоционални черти на дадено общество или обществена група“. Културата обхваща „освен изку-
ството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и 
вярванията“.

„Културата не е рефлекс на мисленето, а вътрешно откровение, което одухотворява историческия 
момент!“ [1]. Цивилизацията е нейна външна форма, която ни обслужва. Цивилизацията е осъществени-
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ят ум в техническо достижение, възпитанието и социалните отношения между членовете на обществото, 
мястото му в историята, а културата — усвоената духовност от всички царства, които човешката душа при-
тежава. Тя има един неоспорим момент — евристичният, когато не нюансът е важен, а мъдростта като ви-
брация за живот, като интуитивно откровение. Културата е еманация на духа, най-висшето проявление на 
личността, а личността е единично съзнание, в което човек се осъществява, за да създаде от своя страна 
нова култура или да изведе обществото напред. „Без равнище на интелектуалност може да се прави ико-
номика, социология, но не може да се направи култура“ … „Историята създава култури. А това, което кул-
турата прави като принос, това е изкуството“ [2].

Езикът е носител на духовното ниво на народа, който го притежава. Начините на употребата на ези-
ка са белег за еволюция на мисленето, за изживяна история и мъдрост. Езикът има две форми на външ-
но проявление – словесна (фонетична, звукова) – тази, чрез която предаваме мисли и чувства и писме-
на (символна, семиотична). Вторият вид в тесен смисъл е писаното слово в различните му проявления. В 
широк смисъл тук ще разбираме и всички начини на съхраняване на знанието, скритото знание чрез раз-
личните проявления на фолклора. По този начин българският фолклор се превръща в най-големият из-
точник на знание, мъдрост, провизия за бъдеще, мисия.  Народната песен, с музиката и стиха си, народ-
ната шевица, втъкана в килими, носия, градежът на българската къща, мост, чешма, черква и др., всичко 
това е писмо, чрез което отваряме вратата на българската душевност и която ни помага да разберем по-
добре кои сме ние и какъв е пътя ни. „Един народ, ако няма творческо въображение, не може от буквите 
да направи мисъл и да напише светостта за поклонението си“ [3].

„Строителството е възникнало като всяка писменост. В началото то било азбука... По-късно започнали 
да съставят цели слова... Най-накрая започнали да създават книги... За да се разгърне, символът се нуж-
даел от сградата. Тогава, успоредно с развитието на човешката мисъл, започнало да се развива и строи-
телството; то се превърнало в хилядоглав, хилядорък великан и заключило неуловимо крехката символи-
ка във видима, осезаемо безсмъртна форма... Основната идея се съдържала не само в същността на сгра-
дите, но и в техните форми. И не само формата на зданията, но и мястото, на което се издигали, разкри-
вало идеята, вложена и внушавана от тях... Великите архитектурни творби, както и високите планини – са 
рожби на вековете“ Виктор Юго [4].

В градежа, в архитектурата най-напред проличава новото, ражда се новият стил и после се пренасят 
чертите му в другите клонове на изкуството. Сигурно защото е събрал в себе си твърдостта на камъка и 
мекотата на формите, той съчетава четириединството на космическите стихии – земя, въздух, огън и во-
да – земята, за да придобие материалност и разположение, въздухът, за да придава форма, огънят и во-
дата, за да тече човешкият живот като вода и да топли духът материята.

Духът на времето и духът на пространството, две понятия с дълбок исторически и регионален смисъл, 
присъстват във всеки значим архитектурен обект в миналото и съвремието. Същевременно почти всеки ар-
хитектурен елемент е натоварен с фундаментален символизъм с дълбок исторически подтекст. Колоната, 
която произхожда от дървото, е символ на световната вертикална посока. Покривът, който особено в хра-
мовата архитектура в много случаи е проекция на  небето, е символ на защитата, дома и сигурността. Поста-
ментът, върху който се изгражда храма, е символ на земята. Камъкът, от който се изграждат монументални-
те обекти през вековете, е символ на вечността, а според Юнг той е образ на цялостната личност, която чо-
век търси в себе си и по този начин боравейки с камък, материал по своята природа абсолютно лишен от 
емоционална окраска, човекът се самоутвърждава. Орнаментиката на епохата винаги присъства в архитек-
турата, натоварена със свой символизъм при това с хилядолетна устойчивост. Меандърът е символ на веч-
ното възпроизводство, на жизнения цикъл. Сложните плетеници символизират цикличния път към истина-
та. Причината архитектурата да ползва фундаментална символика е нейната утилитарност.

Архитектурата, която е едновременно част от духовния свят и от материалната реалност, се форми-
ра и видоизменя във връзка с промените в света на идеите, в културните традиции, в бита и в обществе-
ните структури. Тя притежава вътрешна обвързаност с метафизичното и като творческа дейност е пред-
назначена да изгражда микрокосмос, чийто демиург и потребител е човекът. Хилядолетното развитие на 
архитектурата илюстрира неотменното действие на еволюцията, която се осъществява благодарение на 
два взаимно-обвързани процеса: традиция и иновация. Традицията се въплъщава в определеното, в ка-
ноните, в символите. Но докато канонът е застиналост и ненарушимост, то символът е код, в който е вгра-
дена и мисълта за бъдеще

Приема се, че словото-символ в широк смисъл е код за познаване и разбиране на българския дух. Той 
е заключен в различни форми на проявление на фолклора, създаден във векове на необходимост от за-
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пазване на нация и народ. Символът, поредицата от символи, подредени на ритмичен принцип  разказ-
ват историята на развитието на българския дух през вековете с помощта на различни изразни средства, 
втъкани във фолклора. Своеобразните съчетания от изразни средства образуват ритмични модели, всеки 
един от които е носител на знание за  едно духовно ниво. Както холограмата носи във всяка частица кон-
дензираното всичко, така и ритмичният модел е код за влизане в аурата на народа, за вглеждане в мина-
лото му, за предвиждане на бъднините му. 

Според проф. Коева всеки символ е плод на едно духовно минало. Той е енергетична структура, коя-
то въздейства върху човека на всички равнища – физическо, емоционално, интелектуално и духовно.1

За архитектура по българските зами можем да говорим от дълбока древност, тъй като тук е посели-
ще на много култури, които са сложили своето клеймо и върху облика на градежа. Траки, римляни, гърци, 
различни племена , някои от които отдавна не съществуват са допринесли за това, което днес наричаме 
строителство и градеж на дома. За архитектурния облик на поселищата ни в древността и пред Възраж-
дането, обаче, има много бегли сведения. Те съществуват благодарение на малкото останали паметници, 
добре запазени или в развалини, както и от пътеписите на европейски търговци и пътешественици. [5]

Какъв е бил обликът на българската къща, разпределението на помещенията, тяхната вътрешна и 
външна организация и има ли нещо общо между тях? От къде са намирали вдъхновение древните стро-
ители, за да създадат завършен продукт, който да има и приложен, и естетически вид? Има ли знание, 
което да подпомага това изграждане и коя е силата, която провокира развитието на приложната идея за 
дом?

Жилищната архитектура не е откъсната от другите отрасли на архитектура в различни области на жи-
вота – култова, религиозна, обществена. По това тя не отстъпва на образците от други европейски стра-
ни по това време. Археологическите разкопки показват, че успоредно с къщите с едно и две общи поме-
щения, уземни и наземни, са съществували и други  доста развити в планово отношение. Т.е. в навече-
рието на турско робство българската къща е била представена от разнообразни типове и форми, като се 
започне от землянка и колиба, до болярските къщи и кули и които са задоволявали изискванията на раз-
лични прослойки от населението

През периода от 14 до 15-16 в. архитектурата в България е в пряка зависимост от отношенията, които 
се създават между поробители и поробени, от статута на българина и от неговото израстване в историче-
ски, емоционален и духовен смисъл. От началото на робството обликът на къщата е отражение на битие-
то на българина и на неговия стремеж за оцеляване. 

Къщата на баба Хуба в с. Градец, Котленско, е построена около началото на 18в. Тя е малка, наземна, 
върху цокъл от молоси и глина и има само едно помещение – къщи. Влиза се по няколко стъпала, което 
показва, че вътре не е вкарван добитък, т.е. градежът минава на нов етап – разделяне на хората от живот-
ните – две помещения!

Павликянската къща в Копривщица – наземна, ниска, с широка стряха, разположена в дъното на ши-
рок двор, в предната част на който  се намирала кошарата на овцете. Къщата има две помещения, разпо-
ложени едно до друго в ширина – предно със стопански функции (пруст) и вътрешно, жилищно (къщи). 
Пред тях под общ покрив минава чердак.

Бельовата къща в Самоков е представител на по-високо стъпало в жилищното строителство. Тя се със-
тои от къщи и от отоплявано вътрешно помещение (соба).

Къщата на Манафови в колиби Боженци. Тя е почти квадратна във външните си очертания и има це-
лесъобразно разпределение – голям чардак, открит от двете страни, диагонално на него пространно къ-
щи с голямо ъглово огнище, малки соба и килер в другите два ъгъла на сградата. В собата и килера се вли-
за през къщи. Килерът има директен вход откъм чердака. Къщи продължава да бъде главното и най-го-
лямо помещение на жилището.

Къщата на Кирияк в Несебър е построена около средата на 18 в. (фигура). Тя има неразчленено ка-
менно приземие с цистерна за дъждовна вода и многостаен етаж (130 кв. м.). Четирите стаи са в четири-
те ъгъла. На северната и западната страна между стаите има по-малки помещения – килери, а на другите 
две страни – празни пространства, включени към салона. Така е създаден своеобразен ритъм в разпола-
гането на помещенията. Чупката в по-малката стая подчертава еркера и дава по-голям достъп на ранно-
то сутринно слънце към салона.

Мелник – Курдупуловата къща (1754 г.) – високо приземие, в което се намират обори, складове и зим-
нични помещения, полуетаж и етаж с над 340 кв. м. застроена площ с 20 жилищни и сервизни помеще-
ния…. Двата реда прозорци, но с каменни рамки са стара традиция, която води началото си от преди тур-
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ското нашествие на Балканите и се е запазила и в къщите на турската феодална вихрушка.
Къщите в различните райони на България се различават значително една от друга, но общите социал-

но икономически и политически условия, бита и културата на народа обуславят съществуването на общи 
черти, обща композиция и планови решения, както и интересна метаморфоза в развитието на жилищно-
то строителство. Общите елементи са седем – къщи, чердак, пруст, соба, килер, обор и зимник.

Къщи е най-важното помещение, с това понятие днес се отъждествява дома. В началото на еволю-
ционното развитие на градежа, къщи е било единственото помещение. В него е огнището, което навсякъ-
де в страната ни е олицетворение на светлина, топлина, уют, символ на семейството и крепител на духа.

Чардак - втори по време на появяване планов елемент. Това е отворена част от къщата отстрани и е 
свързан непосредствено с двора. На чердака много често се извършват редица селскостопански дейнос-
ти. „той не е само покрито продължение на стопанския двор, но същевременно открито продължение на 
жилището“ [5].

Пруст - Неотоплявано стопанско помещение, свързано с чердака и къщи. В него не се спи.
Килер – неголямо, неотопляемо помещение, използва се за склад. В малките жилища може да се из-

ползва за нощуване на порасналите деца или женения син.
Соба – помещение, което първоначално се отоплявало със зидана печка (соба). Исторически собата 

се появява след килера и изпълнява често през лятото неговите функции.
Обор и зимник (изба) – са отначало общо помещение. Самостоятелно се появяват късно и функциите 

им дълго остават недиференцирани.
Развитието на къщата отразява вътрешните изисквания на човека към себе си и външните изисква-

ния- към обиталището му и неговата организация. То е развитие на човека. Колкото по-високо е духов-
ното и културно стъпало, на което се намира, толкова по-големи са и изискванията му за подредба, удоб-
ство, разграничаване и йерархия на живеещите в дома.

Най-простата форма има само едно помещение, което служи за обиталище на хора и животни. Чо-
векът поставя себе си наравно с животните. Все още не се е диференцирал от тях. Исторически тази фор-
ма се е появила най-рано и задоволява потребностите на бедните слоеве. През Възраждането е широко 
разпространена и се среща с различна форма на плана. Използва се като временно и постоянно жилище. 

По-късно към това помещение се прибавя отворено пространство – навес (чердак), което заема раз-
лично положение спрямо къщи и е разкрито в различна степен към двора.(фигури) В процеса на разви-
тието на къщата разпределението се обогатява с още затворени помещения. Заедно с това къщи се осво-
бождава частично или пълно от някои функции, които се поемат от други помещения. Животните се от-
делят в обор, който е в отделна постройка, хамбарът излиза на чердака, а по-късно и на двора. Неотопля-
ваното помещение получава зидана печка (соба) и се превръща в соба, а по-късно и къщата се строи с ки-
лер и соба. Но в по-бедните слоеве килерът, оборът и хамбарът продължават да служат още за спални по-
мещения. Така къщата се развива в рамките на определени исторически концепции.

Влизането на всеки един от тези елементи в организацията на цялото показва стъпалата, по който ми-
нава развитието на мисленето и себеоценката на човека. Тези седем стъпала са проявление на забраве-
ното през вековете на страдание знание за седмичността на света, което става възможно едва през 18 в 
чрез конструкцията на дома.
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Abstract: This article answers a number of problematic issues on organizing an e-learning portfolio, giving 
information about its organization in English classes. The papers also draw attention to some relevant web and 
mobile tools for compiling an e-learning portfolio, providing guidance for their practical use by students in the 
classroom and beyond. Students use the capabilities of digital tools and online platforms Seesaw, Socrative, 
wizer.me, eduBuncee and others to create e-learning content (learning evidences) and to allocate and store it 
in individual folders for each student.Students can independently record and store their learning activities and 
results by organizing their digital portfolio, thus documenting their learning achievements. The teacher organizes 
and supports the process by providing students with the tools they need and regulating the time and methods 
of their use, as well as defining the content of the portfolio. The student’s digital portfolio can be organized by 
students both in the classroom and at home. The digital student- driven portfolio can also be printed on paper 
by retaining the appropriate references to hyperlinks and QR codes to the e - learning resources described by it.

Keywords: digital student-driven portfolio, personalized learning, assessment, web tools and mobile apps

В условията на дигиталния 21 век електронно ученическо портфолио прдставлява акт на песонализи-
ране на процеса на учене придобива функцията на алтернативна форма за оценяване . Това, което духът 
на новото време неизменно му предава е „записът“ на съдържащата се в него информация да се случва, 
съхранява, управлява и представя по напълно нов начин. 

Електронното портфолио на ученика (известно също като дигитално портфолио, онлайн портфолио, 
е-портфолио) е колекция от електронни учебни материали и ресурси, представляващи съществени дока-
зателства за учене, които той създава, събира, съхранява и управлява в процеса на своето обучение вър-
ху уеб платформа. Такова едно електронно доказателство за учене може да включва текст, електронни 
файлове, изображения, мултимедия, блогове, хипервръзки. Електронното портфолио на ученика може 
да бъде разгледано още като вид досие, което предоставя реални доказателства за учене и постигнати 
учебни резултати. То, както и традиционното портфолио, подпомага самонаблюдението и самооценка-
та на обучаваните относно тяхното персонално обучение, довежда до по- голямо осъзнаване на образо-
вателните им нужди и способства подобряването на стратегиите им за учене. Самото създаване на ефек-
тивно електронно портфолио преминава през следните етапи [1]:

1. Селекция – определяне на критерии за избор на материалите или продуктите, които ще влязат в 
електронното портфолио, основаващи се на установените учебни цели

2. Събиране на материалите, които отговарят на стандартите или целта на портфолиото и това за ко-
го е предназначено то.

3. Рефлексия – твърдения относно значимостта на всеки материал по отделно и на колекцията ка-
то цяло. 

4. Въз основа на рефлексията - определяне на бъдещите цели. 
5. Създаване на линкове и публикуване, осигуряващо възможност за обратна връзка 
За да доизясним същността на електронното портфолио на ученика нека отбелележим още няколко 

негови характеристики:
  Електронното портфолио е колекция от селектирани артефакти или продукти, създадени от самия 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО В ЧАСОВЕТЕ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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учащ или с помощта на други хора, доказателства за рефлексия, както и официални документи от 
достоверни източници за оценени постижения, включително индивидуален учебен план, съдър-
жащ минали резултати и бъдещи цели, договорени от учащия се и преподавателя. Всички тези ма-
териали са подбрани по определени критерии, които са свързани с целите на обучението, целта и 
предназначението на самото портфолио. С други думи електронното портфолио не е просто набор 
от материали, свързани с обучението. То задължително изисква рефлектиране и планиране на пер-
соналното развитие на учащите се. 

  За създаването му могат да се използват различни технологии и информацията в него може да бъ-
де представена в различни формати, а след публикуването си е достъпно за коментари от опре-
делени потребители: преподаватели, другите учащи, потенциални работодатели и т. н. Всъщност 
електронните портфолиа са електронни версии на хартиените портфолиа и включват дигитални 
вместо материални обекти. 

  Поддържането и актуализирането на електронното портфолио предполага високо ниво на авто-
номност, инициативност и отговорност от страна на учащите се, както и благоприятни възможности 
за усъвършенстване на тяхното учене базирано на обратната връзка с преподавателя. 

  Електронното портфолио е средство за осигуряване на информация за учащия се като различни не-
гови профили е възможно да бъдат развивани чрез други услуги и в последствие да бъдат запаз-
вани в него. 

  Обикновено условията за създаването, поддържането и използването на електронното портфолио 
се осигуряват от организация или институция, която осъществява обучението. 

  Всеки човек може да има единично портфолио или поредица от портфолиа като е възможно и да 
използва паралелно няколко. Портфолиото за учене през целия живот е съвкупност от всички порт-
фолиа, които човек притежава. Те представляват неразривно цяло и представят неговия прогрес в 
ученето, неговото развитие в личностен и професионален план. 

Има три основни вида портфолио, въпреки че те могат да бъдат наричани по различен начин:
  Портфолио на развитието (или работно портфолио). То може да покаже напредъка на уменията на 
учениците във времето. Основната цел на този вид портфолио е да подкрепя индивидуалното пла-
ниране на развитието на учащите. То е най-подходящо, когато учениците заедно посещават едни и 
същи курсове, опитват се да постигнат идентични цели и са изпитвани и оценявани по един и същи 
начин. Портфолиото се използва за проследяване и планиране на развитието на учащите по време 
на курса на обучение. 

  Оценъчно портфолио – то демонстрира умения и компетенции в определена сфера. Този тип се из-
ползва главно когато учащите се не биват изпитвани по традиционните начини, а от тях се изис-
ква да предоставят доказателства за компетентността си в определени предметни области. Те биха 
могли да представят снимки, видео записи, рефлективни доклади, като е възможно да включат и 
данни за оценяване на тяхната компетентност, предоставени от техния учител. Доколкото този тип 
портфолио се използва главно за целите на оценяването, въпреки че може да се използва и за дру-
ги цели. Обикновено учащите получават указания относно това какво да е неговото съдържание. 
Тези портфолиа са особено полезни в случаите, в които оценяването не може да се осъществи при 
нормални условия, защото ситуацията е еднократна или дейността е обемна и свързана с продукти 
или обекти, които не могат да бъдат изнесени от съответния работен контекст. Този тип портфолио 
може да е разработено така, че да е лесно за използване, като в същото време позволява гъвкавост 
и креативност относно начините на представяне на доказателства от страна на учащите за техните 
постижения. Друго съществено предимство е възможността учащият да разработва този вид порт-
фолио не за кратък период от време, а през целия курс на обучение.

  Нагледно (представително) портфолио – то подчертава изключителна работа в дадена сфера и 
обикновено е показвано и има демонстративно-целева функция. Този вид портфолио е най-близо 
до традиционната представа за портфолио. Учащият разполага със свобода да реши какво да е съ-
държанието на това портфолио, но неговото основно предназначение е да представи неговите най-
добри продукти и постижения като е възможно да бъдат приложени и всякакви рецензии и оцен-
ки. Това портфолио може да се използва и за представяне пред потенциални работодатели, пора-
ди което структурата му е възможно да е подобна на тази на CV. Такива портфолиа обикновено са 
големи материални обекти, които са трудно преносими, а тъй като съдържат оригинална работа, 
вероятно ще съществува само едно копие, което учащия само ще показва, без да го предоставя на 
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съответния работодател. Елементите в това порфолио също така биха могли да се повредят и да 
не могат да бъдат заменени. С други думи основните проблеми, свързани с използването на това 
портфолио са: физическият обем, както и проблемите с копирането и разпространението. В също-
то време обаче то предлага на учащия възможност да представя работата си, използвайки различ-
ни медии, като по този начин се откриват повече нови начини за презентиране. Работата по про-
екти в различни предметни области е особено подходяща за представяне с такъв вид портфолио.

Повечето електронни портфолиа са смесица от трите основни вида, като по този начин се създава 
хибридното електронно портфолио.Обобщено най-често коментираните типове електронно портфолио, 
подготвяни от учащи са:

  програмно портфолио – портфолио, което учащите подготвят, за да документират дейностите, кои-
то са осъществили; уменията, които са усвоили и резултатите, които са постигнали, покривайки це-
лите на обучение. Възможно е да се изисква за завършване на определена степен на образование. 
Учащите се биха могли да използват отделни части от този тип портфолио за представяне пред по-
тенциални работодатели.

  портфолио на курса – портфолиа с материали, събирани от всеки от учащите за определен курс. Те 
отразяват и документират начините, по които учащите са постигнали резултатите си от този курс. 
Използват се за частично или пълно оценяванена курса.

  рефлективно портфолио – този вид портфолио е от първостепенно значение за самооценяването 
и оценяването. То има прилики с горепосочените три вида портфолио (assessment, evaluation and 
development), но се очаква, че учащият включва в него писмени рефлексии относно определени 
компетентности. Рефлективното портфолио изисква от учащия се да покаже постижения и как те са 
свързани с целите на обучение. 

Кои са придимствата на електронното портфолио пред традиционното такова на хартиен носител?
  Ученическото електронно портфолио е динамично и неговото съдържание може лесно да се до-
пълва и обогатява от неговите създатели;

  Ученическото електронно портфолио е лесноприносимо и общодостъпно; 
  Ученическото електронно портфолио е подходящо за различни стилове и стратегии на учене, кои-
то използват различните учащи; 

  Ученическото електронно портфолио е представително за гъвкавостта на учащите и индикатор за 
техния потенциал; 

  Ученическото електронно портфолио може да бъде рефлективен документ, обхващащ развитието 
на ученика и подпомагащ критичното му мислене, както и способността да оценява собствената си 
работа и работата на своите съученици; 

  Ученическото електронно портфолио и самото му изработване има развиваща функция - то способ-
ства за повишаване на комуникативните умения на ученика (допълнителна работа върху подготвя-
не на писмен и устен текст), възлага му отговорност към собственото му учене, реализира трансфер 
на знания и умения, даване и получаване на обратна връзка (умения за рефлексия, самонаблюде-
ние, оценка и самооценка), развива уменията на 21ви век за работа с новите технологии, критич-
ност на мисленето, креативност, умения за изразяване и представяне на идеи (4C – skills); 

  Ученическото електронно портфолио повишава мотивацията за учене на учениците, тъй като край-
ният продук винаги може да се подобрява; 

  Ученическото електронно портфолио съдейства за разбиране на обучението и разпознаване на 
уменията и характеристиките, свързани с ученето през целия живот.

През изминалата учебна 2016/2017 година учениците от четвърти клас и аз работихме върху създа-
ването на електронно портфолио на някои от дейностите в класната стая по английски език. Съвместна-
та ни работа върху този алтернативен начин на оценяване постави няколко съществени проблемни въ-
проси пред мен като учител. Те се отнасят към процесите на планиране, организиране и реализиране на 
електронно ученическо портфолио, ролите на учителя и учениците в него, въпроса с мотивацията и ини-
циативността на учениците при самостоятелното му реализиране, даване и получаване на обратна връз-
ка и правене на рефлексия като начин на учене, прехвърляне на информацията от електронното портфо-
лио на други носители с цел съхраняването и приносимост.

1. Планиране, организиране и управление на електронно портфолио на ученика. 
Изработването на електронното портфолио започна в началото на учебната година. В рамките на 

един учебен час с учениците обсъдихме три основни въпроса:
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  Защо ще го изработват? – за да съберат доказателства за своето учене, които да могат да спо-
делят и по този начин да се учат един от друг, да могат непрекъснато да се самонаблюдават и подо-
бряват своите учебни резултати и да направят положителна самооценка за своите дейности и по-
вишат успеха си.

  Какво ще включва? – на учениците беше даден задължителен списък с набелязани от учите-
ля (от мен) материали, които тяхното портфолио да включва, разграфен по месеци и включващ те-
стове, запис на четенето, домашни работи, проекти. Те получиха възможност и сами да избират и 
добавят в своето портфолио допълнителни свидетелства за учене, които биха повишили тяхната са-
мооценка и оценката на учителя (като резултати от участието им в езикови състезания и олимпия-
ди или от други извънкласни дейности) 

  Как ще го изработват? – учениците получиха указания за достъп и работа в дигитална класна 
стая с инструментите и платформата Seesaw1  . Те добавиха мобилното приложение за Seesaw class 
и на техните лични мобилни устройства (телефони и таблети), така че да имат непрекъснат достъп 
и да реализират своето електронно ученическо портфолио не само в училищни, но и в домашни ус-
ловия. Беше им даден код за достъп на родители към дигиталната класна стая посредством мобил-
ното приложение Seesaw Parent. 

През следващите няколко учебни часа наред с текущата ни урочна дейност учениците се учиха как да 
създават своите доказателства за учене – те записваха четенето си посредством инструментите за картин-
ка с добавяне на звук или видео, споделяха учебни материали с инструментите за хипервръзка и качване 
на файл. Използването на инструмента за писане на бележки успешно беше използван за попълване на 
“входен и изходен билет“. С цел подобряване условията за получаване на инструкции от учител и даване 
на обратна връзка от учениците извън училище бяха създадената затворена учебна група във Фейсбук и 
учебен Seesaw блог2, предназначен за нуждите на работата по английски език. Много от дейностите, кои-
то учениците извършваха, за да съберат необходимите доказателства за учене ставаше и посредством 
използването от тях на други дигитални инструменти. Те попълваха електронни работни листи израбо-
тени с платформата wizer.me3, правеха занимателни упражнения и играеха игри с платформата Learning 
apps.org4, решаваха въпросници със Socrative5, изработваха автентични проектни задания с eduBuncee6 и 
Glogster Edu7, сътрудничаха си върху Padlet8 дъска, използваха възможностите за интеактивни упражне-
ния с новата лексика посредством електронни флашкарти на сайта Quizlet9. 

Всяка направена от тях дейност те отразяваха в Seesaw, използвайки за целта един или друг от инстру-
ментите на платформата – за запис на видео и звук, добавяне на имидж, бележка, хипервръзка, коментар.

2. Ролите на учител и ученик в изпълнението на ученическото портфолио:
  Учителят планира задължителните дейности и материали, които ученикът трябва да включи в 

своето електронно портфолио, той избира платформата и инструментите за работа по изработване-
то на портфолиото, като се стреми те да са съобразени с възрастовите особености на неговите уче-
ници, да бъдат лесни и достъпни и приложими за учениците. Учителят инструктира, съветва, сле-
ди, дава и получава обратна връзка от учениците, дава предписания, подпомага извършването на 
дейностите, обобщава, оценява. 

  Учениците планират допълнителните дейности, които могат да включат като доказателства за 
учене в своето портфолио, съобразяват се с дадените от учителя инструкции, спазват срокове, да-
ват обратна връзка на учител, рефлектират на обратна връзка, дадена от учител и съученици, по-
правят, подобравят, самооценяват се.

3. Проблема с инициативността, мотивацията и учене чрез рефлексия10.
Вътрешната мотивацията на учениците е ключова за поддържане на интереса им към процеса на уче-

не и изработване на електронно портфолио. Добра мотивация може да се постигне, когато учениците имат:
  Усещане за автономност – ученикът има нужда да разполага с контрол над процеса на изра-

ботване на електронно портфолио. Ето защо учителят му дава възможност да избере допълнител-
ни дейности, които той да отрази в него, дава му се срок за изпълнение, но не и фиксирана дата, 
дава му набор от работни инструменти, но и възможността той да избере тези, които предпочита, 
за да извърши поставеното задание.

  Усещане за компетентност – при изпълнението на дадена задача е важно ученикът да се чув-
ства способен да се справи сам с предизвикателството. Ето защо ролята на учителя като инструктор 
и тренер, подпомагащ техническата работа с дигиталните инструменти на електроннто портфолио 
е едно от най-важните условия то да се случи успешно. 
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  Усещане за общност – изпълнението на задачата трябва да изгражда социални връзки, да ка-
ра ученика да се чувства като част от колектив, който цени и уважава. Ето защо учителят обръща се-
риозно внимание и на възможностите, които учениците ще имат за взаимодействие със съучени-
ците си, родителите, обществеността при изработване и представяне на тяхното електронно порт-
фолио и планира и създава условия за такива взаимодействия.

  Усещане за приложимост – ученикът изпитва необходимост да е наясно как електронното 
портфолио ще намери положително приложение за по-нататъшното му развитие или какви ползи 
то му носи. Ето защо учителят е този, който трябва да подпомогне своите ученици сами да плани-
рат критериите за успешност, съобразно с целите, които са си поставили или подобренията, които 
искат да наравят в една или друга област на обучението си.

Когато учениците изработват груповото портфолио на дейностите в часа те работят в групи, в които 
всеки изпълнява определена задача. Учениците се учат един от друг и това също е удачен вариант за пре-
доставяне на контрол върху собственото им обучение. Друга важна особеност за повишаване инициатив-
ността и мотивацията на учениците при изработване на електонно портфолио е „пътя на малките крачки“ 
. Нека целите са реалистични и подхождаме с разбиране към нуждите на учениците, съобразявайки за-
данията със способностите им. Съпроводени с подкрепа и окуражения, предизвикателствата са стимули-
ращи и полезни, но твърде многото или твърде трудните задачи действат демотивиращо. Похвалите пра-
вят чудеса, конструктивната критика също. Важно е критиката да бъде насочена към работата на учени-
ците, а не към тях самите. Колкото сме по-щедри на поощрения и не ги сравняваме един с друг, те ще се 
справят по-добре в това, което правят. 

При организиране на ученическо електронно портфолио с инструментите на Seesaw (а и на другите 
посочени), учителят може да дава обратна връзка под формата на писмени и звукови коментари за сте-
пента на успешност, с която се справят неговите ученици. Те могат да рефлектират на учителския комен-
тар или на коментар на свой съученик по същия начин използвайки блога под всеки пост, който се генери-
ра автоматично и да подобрят своя продукт, ако това се изисква от тях. Да се научат учениците да правят 
градивна рефлексия върху своите грешки е може би най-същественият момент от тяхното учене посред-
ством изработване на електронно портфолио. Това е моментът, в който учениците престават да се стра-
хуват от грешките си. Ученето от грешките им помага те да подобрят своя краен продукт и да го завършат 
успешно, така че да бъдат доволни от своята дейност.

Още една ценна черта на платформата Seesaw е, че позволява достъп на родителите, те да могат да 
наблюдават напредъка на своите деца и да са съпричастни активно с дейностите по изработване учени-
ческото им електронно портфолио, да дават мнение и подкрепа. В много случаи това се оказва стимули-
ращо за децата – техният труд е достъпен по всяко време за преглед от учител, родител и съученик. Плат-
формата Seesaw позволява всеки пост в нея да бъде споделен и публично посредством линк или вграж-
дане в сайт. И което е още една превилегия – учителят може да подбере представителна извадка от дей-
ностите на всеки ученик и да ги публикува в автоматично генериран от платформата блог 9, който може 
да бъде защитен с код (thanksteacher) или към него да има публичен достъп – съобразено с неговите це-
ли и по предпочитания на ученици и родители.

4. Прехвърляне на информацията

Фигура 1. Организиране на електронно ученическо портфолио в часовете по английски език

Както вече казах платформата на Seesaw дава възможност дейностите на учениците при оргаризира-
не на електронно портфолио да бъдат записани и подредени в папки. Всяка една папка може да бъде из-
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теглена на работния плот на компютъра под формата на pdf файл. В този документ се схраняват всички 
линкове към отделни апликации, имиджи, текстове и коментари, като системата генерира и QR код, при 
сканирането на който, съдържанието на документа да бъде видяно онлайн. Това позволява ученикът да 
съхрани информацията на CD или разпечата на хартиен носител своето електронно портфолио, като ед-
новременно с това се запазва връзката на портфолиото с неговия виртуален първоизточник – платформа-
та Seesaw. По този начин цялата информацията съдържаща се в електронното онлайн портфолио (Фигу-
ра 1) може да бъде свалена и запазена на хард диска на компютъра или CD и да бъде прехвърляна и из-
ползвана за нови нужди на ученика11.
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Abstract. This report focuses on the specifics of early foreign language learning with children from a multicultural 
ethnic environment. The observation is carried out on adolescents of Roma and ethnic Bulgarian origin. To gain a 
clearer picture of the efficacy of these methods, identical pedagogical situations were made in groups, in different 
age and ethnic communities. Emphasis is placed on the methods and means used in practice to achieve a positive 
results. The training of children in the age group 5-7 years old has the task of forming basic communicative skills. In 
our practice we refer to the following activities – interactive entertaining games, learning by action, the Montessori 
method and others. The main reason for our approaches and methods of work is the fact that children learn 
through direct experience of the five senses. The production and use of multimedia presentations, interactive 
board work, song videos, talking flash games, role-playing games, guided play games or associations are part of 
the innovative methods that have been used successfully to deliver the pedagogical situation.Learning through 
play eliminates stress and creates creativity in adolescents. With the use of gaming methods, children learn the 
language without putting it as a primary goal, it becomes a means of communication.As a result of the applied 
methods at the end of the school year, the results achieved in all monitored groups were high, demonstrating 
the efficacy of the innovative methods used.Key words:Learning through playLanguage learning in a multiethnic 
environmentInteractive boardRole and mobile gamesPresentation in English language teaching

Специалистите по английски език са разработили значителен брой методи за изучаване на езика от 
деца билингви. Безспорно, при работа с 5-7 годишните, най-ефективният метод за успешното овладява-
не на езика е да се създаде обстановка максимално близка до автентичната чуждоезикова среда, като по 
време на самата педагогическа ситуация се говори изцяло на английски език. По този начин в процеса на 
комуникация, преподавателят съвсем естествено насърчава детето непринудено да учи думи и изрази. В 
резултат на упорита работа с подрастващите те започват да се отнасят и към чуждия език като средство за 
общуване. Прави впечатление, че децата бързо се ориентират в различните обучителни ситуации, свър-
зани с изучаването на езика. Те не само са в състояние да изговорят правилния звук на английски, но съ-
що така и да създават ситуации за комуникация. 

Според психолозите най-благоприятната възраст за чуждоезиково обучение е до шест години. Това е 
периода, когато детето учи езика без да полага особени усилия. В редица наблюдения се установява, че 
децата от мултиетническата езикова общност проговарят малко по-късно, защото те трябва да усвоят два 
пъти повече информация, но това зависи и от личностните характеристики на детето. По време на учеб-
ната ситуация е важно да бъде създадена непринудена атмосфера и овладяването на новата лексика да 
бъде лесно и приятно. Съчетаването на традиция и интерактивност допринася за активиране на креатив-
ността при 5-7 годишните, което, от своя страна, води до повишаване на качеството на образователния 
процес. Използването на интерактивните методи на обучение, наред с традиционните, допринасят за ак-
тивирането на мисловната дейност при децата, което предполага стимулиране на самостоятелност при 
овладяването и използването на английския език според конкретната езикова ситуация. Този модел бла-
гоприятства активирането на пасивния и активния лексикален запас. Комбинацията от традиционни и 
иновативни методи на преподаване водят до успешно усвояване на синтактичните структури, необходи-
ми при изпълнението на поставени комуникативни задачи. [1]

Обучението на деца във възрастова група 5-7 години има за задача формиране на основни комуни-
кативни умения. В своята практика с деца от мултиетническа езикова среда ние се позоваваме на след-

МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА
ОТ МУЛТИЕТНИЧЕСКА ЕЗИКОВА ОБЩНОСТ
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ните дейности – интерактивни занимателни игри, учене чрез действие, метода на Монтесори и др. Ос-
новна причина за използваните от нас подходи и методи на работа е фактът, че децата учат чрез дирек-
тен опит: [2]

  Визуален – учене чрез образи, представи, метафори 
  Слухов – учене чрез повторение на думи
  Двигателен – учене чрез движения, изработване на предмети, емоции 
Иновативните методи безспорно са ориентирани към интересите и индивидуалните способности на 

децата. Представляват своеобразен организиран начин за творческа работа и взаимодействие между 
учител и деца с цел по-успешно овладяване на езика. Стимулират асоциативното мислене и концентра-
цията на 5 - 7 годишните. Ролята на учителя като „носител на знания“ изцяло се променя при прилагането 
на интерактивните методи в обучението по чужд език. Преподавателят не само представя новата инфор-
мация на децата, но се превръща и в техен консултант. Той е този, който ги насочва по време на езикова-
та ситуация да осъществяват правилния избор между много възможности за отговор и предлага предва-
рително подготвените по темата езикови задачи, като организира ситуации близки до действителността.

Фигура 1. Работна обстановка по време на урок
Настоящият доклад се фокусира върху спецификата на ранното чуждоезиково обучение при деца от 

мултикултурна етническа среда. Наблюдението се извършва върху подрастващи от ромски и от българ-
ски етнически произход. За придобиване на по-ясна представа за ефикастността на тези методи се про-
веждаха идентични педагогически ситуации при групите, в различните възрастови и етнически общно-
сти. Акцентира се върху използваните в практиката методи и средства за постигане на положителен ре-
зултат (фигура 1).

Основните принципи при избора на методи на преподаване в предучилищна и начална училищна 
възраст, на които се позовахме в процеса на работа, са следните:

  преобладаващо конкретно мислене, което изисква визуална подкрепа, добра, но краткотрайна па-
мет, неустойчивост на вниманието при подрастващите;

  необходимост от движение и подвижни игри;
  интерес на децата към новото и непознатото;
  естествена ритмичност и музикалност на повечето деца.
  развитие на емоционалната интелигентност и креативност.
В предучилищна и начална училищна възраст се натрупва основният лексикален запас. Поради тази 

причина при обучението на децата се акцентира върху запомнянето на нови думи и изрази от всекиднев-
ното общуване и предметите от бита. Различните части на речта не са застъпени в еднаква степен при 
първоначалното овладяване на английския език. Най-голям е делът на изучените съществителни имена, 
които назовават предмети от заобикалящата действителност, а прилагателните, числителните имена и 
глаголите са застъпени в по малка степен. Тук ни помогна употребата на иновативни методи, чрез които 
успяхме да предизвикаме интерес у подрастващите (фигура 2). 

Едновременно с това се стремяхме да се придържаме към основната задача на чуждоезиковото обу-
чение на тази възраст – формиране на базови комуникативни умения – слушане и говорене, както и из-
граждане на речников запас. В процеса на своята работа имахме предвид факта, че децата от ромски 
произход обикновено принадлежат към групи в неизгодна социална позиция, което от своя страна често 
е причина за дефицит в езиковото и в общото интелектуално развитие. Заниженият успех често се свърз-
ва единствено с мултиетническата езикова среда. Всъщност при част от тези деца се наблюдава хиперак-
тивност, дефицит на внимание и други проблеми, които водят до затруднения при усвояването на учеб-



264

Образование и технологии 8/2017

ното съдържание. За съжаление, голяма част от тези случаи остават недиагностицирани, поради нераз-
биране на проблема от страна на родителите. Така теорията за дефицита в езиковото развитие на деца-
та билингви пречи да се разкрият истинските причини за проблемите, които в част от случаите са на со-
циална основа.

Фигура 2. Думите, които се изучават, като части на речта

Наблюдаваните деца и ученици са обучавани в 2 групи 5-годишни, 1 група 6-годишни, една смесена гру-
па от пет- и шестгодишни и три първи класа. Всички деца и ученици, с изключение на децата от смесената 
група, са от ромската езикова общност, а в смесената група всички деца са от български произход. Наблю-
даваните групи включват деца от мултиетническа езикова среда, в която и за двамата родители българският 
език не е майчин. В предучилищните групи няма деца с проблеми в развитието, за разлика от първите кла-
сове, където във всяка паралелка има по едно дете, което работи с ресурсен учител (таблица 1).

Таблица 1

Възраст Брой деца/
ученици

Брой 
момчета

Брой 
момичета Със СОП Етническа 

принадлежност
5-годишни 27 15 12 0 Роми
5-годишни 27 14 13 0 Роми
6-годишни 33 19 14 0 Роми

5- и 6-годишни 20 10 10 Българи
7-годишни 22 10 12 1 Роми
7-годишни 22 10 12 1 Роми
7-годишни 22 11 11 1 Роми

До постъпването в задължителна предучилищна група децата от ромската езикова общност, за раз-
лика от българските си връстници, не са посещавали детска градина. Това са подрастващи, които живеят 
в затворена среда, локализирани в рамките на квартала. Ограничени от своето езиково и етнокулкурно 
обкръжение, тези деца попадат в нова за тях предучилищна и училищна среда, която е свързана не само 
с непознати обстоятелства, но и с чужд социокултурен контекст. 

В началото на учебната година обучаемите нямаха изградени навици и умения за работа, отнася-
ха се с недоверие към новото и трудно приемаха непознати. Имаха проблем с комуникацията, тъй като 
не владееха добре български език и при тях се получаваше паралелно изучаване на български и англий-
ски език. За да бъде осъществена основната педагогическа ситуация, беше важно да се създаде доверие 
между учителя и децата. Положителната атмосфера беше от решаващо значение за успешно усвояване 
на знанията.

Фигура 3. Работа с флашкарти
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Изработването и използването на мултимедийни презентации, работата с интерактивна дъска, виде-
оклиповете към песните, свързани с разглежданата тема, говорещите флашкарти, са част от иновативни-
те методи, които се използваха успешно за овладяване на чуждия език по време на педагогическата си-
туация. (Фигура 3)

Съвременната психология доказва, че развитието на чуждоезиковите умения не става независимо от 
цялостното умствено развитие на детето. Ето защо в обучението по английски език е удачно прилагането 
на метода „Учене чрез действие /Learning by Doing”. Това е подход на обучение, при който детето усвоява 
знания и умения чрез директно експериментиране, като използва принципа на действието. По този на-
чин учителят помага за развитието на интелекта на децата и в същото време развива езиковите им уме-
ния – слушане и говорене в предучилищните групи и четене и писане в първи клас. Това беше един от ос-
новните методи, които използвахме в нашата работа. Децата се включваха с интерес в учебния процес. 
Лесно и непринудено успяваха да овладеят новата задължителна лексика към всяка тематична единица 
чрез разучаване на песни и движенията към тях. За по-успешно заучаване на учебния материал използ-
вахме видеоклипове, като обучаемите повтаряха движенията на героите в тях. Любими на подрастващи-
те бяха песните: Head and shoulders, Yes, I can, If you’re happy и др. 

Подготвяйки се за всяка педагогическа ситуация включихме и други подходящи образователни пес-
ни. Те се оказаха удачен вариант за раздвижване и за създаване на положителна атмосфера преди нача-
лото и по време на всяка една педагогическа ситуация. Песните се оказаха успешен начин за преход меж-
ду отделните елементи на урока. Допълнително слушането на музика развива слуховата памет, спомага 
за по-лесно запаметяване на изрази, както и начина за произнасяне на думите на съответния език.

Добър стимул за децата се оказа използването на играчки и предмети в обучението. Изработването 
на предмети и картички от подръчни материали бе интересно и полезно за подрастващите. Така чрез кре-
ативни игри и забавление успяваха да усвоят новата лексика. Практиката показва, че иновативните идеи 
и решения не могат да съществуват във „вакуум”, а са резултат от познания и натрупвания, които се ре-
ализират във времето. Важно е, че нашият опит и знания са причина да имаме много идеи и да гледаме 
на обучението от нестандартна гледна точка. Осмисляйки ролята си на учители ние осъзнаваме, че сме 
хората, които създават предпоставки за натрупване на опит и знания у учениците. Креативност е умение-
то да измисляш нови неща, които променят света. Ето защо когато поставяхме задачи на децата да изра-
ботват различни предмети, ние ги оставяхме сами да измислят нови неща, които да предизвикат инте-
рес (фигура 4).

Ученето чрез игра премахва стреса и формира креативност у подрастващите, ето защо ние използва-
хме също и този метод в практиката си. Направи ни впечатление, че чрез прилагането му децата науча-
ват езика без да си го поставят като основна цел и го превръщат в средство за общуване. С положително 
отношение и разнообразни образователни игри те преодоляха първоначалния стрес и успяха да усвоят 
предвиденото учебно съдържание. (Вж. фигура 5)

Използвайки игровия метод ние се съобразихме с факта, че цел на обучението през XXI век е не само 
усвояване на предметно знание, но и възпитаване на емоционална интелигентност. В своята същност то-
ва е умението да разпознаваш и управляваш своите емоции, както и да разпознаваш емоциите на окол-
ните и да се приспособяваш към тях. Чрез развитието ѝ човекът по-успешно се реализира в живота. Прак-
тиката е установила, че високото IQ ще ни помогне да влезем в университет, но това не е гаранция, че ще 
имаме успешна реализация в живота. В ежедневната си  дейност най-добре се справят хората с високо 
равнище на емоционална интелигентност. Ето защо ние сме превърнали развитието ѝ във важен компо-
нент при разработването и осъществяването на тематичната единица. 
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Фигура 4. Изработване на картички и предмети

Изучаването на чужд език често включва разиграване на сценки и диалози, които позволяват изразя-
ването и обсъждането на емоциите и героите. В резултат на това се развиват качествени взаимоотноше-
ния между обучаемите и се формира колективен дух у децата. 

  

Фигура 5. Развиване на креативност чрез игри

Използването на ролевата игра „Как се чувства героят?”/ “How does the character feel?” е пример за 
успешно изграждане на емоционална интелигентност чрез игрови методи. След протичане на играта, 
която се състоеше в анализиране на поведението на другите и идентификация на това кое поведение во-
ди до по-успешен резултат, следваше поощрение от страна на учителя. Това бе един от най-силните ин-
струменти за затвърждаване на желано поведение от страна на децата. Учителят изигра огромна роля в 
това подрастващите да започнат да осъзнават кое поведение е успешно. Колкото повече отличавахме и 
награждавахме онези поведения, които показват успешно управление на емоциите, толкова повече тези 
действия зачестиха в класната стая. В края на всяка една езикова ситуация се отделяха по 1-2 минути, за 
да се назоват имената и успешното поведение на всички деца, които са се справили успешно с поставе-
ните задачи. Важно бе за децата да идентифицират поведението на положителните герои от представе-
ната сценка. Предимството на този метод на работа беше, че отнемаше много малко време, не изисква-
ше допълнителни ресурси, можеше да се използва успешно като преход към следващ елемент на урока, 
децата с голям интерес се включваха в разиграването на сценки с диалози и след това, дори с една дума, 
обясняваха емоционалното състояние на героите. Това спомогна за изграждането на положителна връз-
ка между учителя и децата. 

Други техники, които спомогнаха за развиване на емоционалната интелигентност бяха разиграва-
не на „Емоционално бинго” и поставяне на „Кутия за успех”. В играта „Емоционално бинго” използвахме 
следния модел на реализиране: в началото на езиковата ситуация учителят помоли всяко едно от деца-
та да изобрази на лист определена емоция, като използва емотикон. Когато приключиха с рисунката пре-
подавателят назова няколко емоции. Децата, които разпознаха нарисуваната от тях емоция имаха бинго. 
Така те се научиха да разпознават и назовават емоциите си. 

Всяка една група изработи „Кутия за успех”. Целта беше децата да се поощряват едни други, иденти-
фицирайки успешните поведения, които са свързани с управление на емоциите. В началото на всеки урок 
децата рисуваха своята емоция чрез елементарна картинка, а учителят изписваше името на детето и да-
тата. Така в края на годината беше лесно да бъде направен извод за емоционалното развитие на обучае-
мите през учебната година. 

Играта даваше изключително големи възможности за целенасочено развитие на детската реч. Пра-
вилно организирана, тя осигуряваше мотивирана говорна активност на детето, естествено практикуване 
на усвоените езикови единици, свързване на речта с дейността, употребата на думи и изречения в кон-
кретна ситуация, с конкретни действия. Чрез дидактичните игри децата осмисляха съчетаването на думи-
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те. Сюжетно-ролевите игри имаха особено значение за обогатяване речника на децата. Тези игри даваха 
възможност и за развитие на умението на детето за общуване в различни ситуации, за развитие на ини-
циативното говорене. (Вж. фигура 6)

Фигура 6. Използване на игрови методи в практиката

Наблюдавахме добър резултат при заучаване на чуждата лексика чрез използването на игри с про-
гресивно повторение.

Например:
  Какво е това?/What’s this?
  Това е лъв./This is a lion.
  Това е голям лъв./ This is a big lion.
  Това е голям жълт лъв./ This is a big yellow lion.
  Това е голям жълт гладен лъв./ This is a big yellow hungry lion.
Не на последно място използвахме новите технологии. Това не беше самоцел, а ефективен начин 

за привличане на вниманието и по-лесното заучаване на учебния материал. Изработването и предста-
вянето на мултимедийна презентация към уроците и работата с електронна дъска спомогнаха за поддър-
жане на интереса към чуждия език. При изготвяне на презентацията се съобразихме с обема от инфор-
мация, която да бъде поднесена на подрастващите, спрямо техните възрастови особености. От изключи-
телна важност беше подборът на изображения в тях. Мултимедийните презентации доведоха до разви-
тие на естетическия вкус на 5 - 7 годишните, като също толкова важно беше картинките да представят яс-
но думата, която се изучава, така че децата да нямат колебания какво точно е изобразено. Лексиката бе-
ше повтаряна в различен контекст, за да могат децата да изработят асоциативни връзки за успешна упо-
требата на дадената дума. (Вж. фигура 7)

Говорещите флашкарти, също бяха включени в мултимедийните презентации. Чрез тях допълнител-
но се улесняваше изучаването на чуждият език. Те бяха структурирани във вид на игра. Използването на 
говорещите флашкарти бе фокусирано върху запаметяването. 

Чрез разнообразни интерактивни игри, мултимедийно презентиране, езикови упражнения, настолни 
игри и флашкарти, системно и методично обогатихме активния речник на децата. Благодарение на инте-
ресното и разнообразно представяне на учебния материал за нови знания - детски песни, стихотворения, 
приказки – анимирани или рисувани, децата неусетно увлечени в игра и забавление, натрупаха знания и 
умения за речево общуване на английски език. Всичко това бе поднесено по интересен интерактивен на-
чин, където детето не е само наблюдател, а активен участник. 

  

Фигура 7. Използване на интерактивни игри и говорещи флашкарти



268

Образование и технологии 8/2017

Интерактивните обучаващи продукти оказаха голяма помощ. В резултат на работата с тях, повечето 
деца, които нямаха умения да държат правилно молив, вече използваха успешно интерактивната писал-
ка и сами си избираха цвят от палитрата или дебелина на линията, с които работеха по поставените зада-
чи. Всичко това допринесе за придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване и са-
мостоятелна детска дейност, предпоставка за успешно преминаване към следващата задължителна под-
готвителна група или клас за училище.

Бяха включени игри, при които децата експериментираха на интерактивна дъска с нови за тях дейнос-
ти и отбелязаха напредък, който не би могъл да бъде осъществен при обучение, базирано само на тради-
ционните методи. Според нас използването на разнообразни нагледни опори подпомага развитието на 
детската сензитивност и обогатява речника. 

По време на обучението при първокласниците се наблегна на запознаването със специфичните ези-
кови правила чрез естествена комуникация. Звуковете се изучаваха през цялата учебна година последо-
вателно, за да подготвят учениците за четене във втори клас. Дейностите, които извършвахме по време 
на учебния час активираха всички сфери на чуждоезиковото обучение – говорене, слушане и писане. Уче-
ниците имаха възможност да слушат урока и правилното произношение от диск, а също така и да разказ-
ват по картинки. Те многократно повтаряха думите и отделни звукове в тях, докато правеха упражнения 
за добавяне на букви от азбуката в дадени думи.

Обучението по английски език в първи клас има за цел да развие осъзнаването на фонемния състав 
на езика. Това е разбирането, че говоримият език се състои от последователност от звукове. Развитието 
на фонемното осъзнаване помага на децата да положат основите на уменията за четене. Чрез възприема-
нето на идеята за звуковете децата започват да разбират връзката между звуковете на говоримия език и 
буквите на писмената реч. Веднъж разбрали отношенията между произнесените и написаните думи те 
започват да четат без затруднения. 

Интонацията е от важно значение. Когато се общува с децата или когато им се чете текст е важно с 
каква интонация на гласа ще се изразяваме. За по-добра концентрация на учениците помага фоновата 
музика в началото на часа. В обучението в първи клас бяха използвани английски песни за азбуката, за 
цифрите, за сезоните, за времето, за дните от седмицата. Чрез тях усвояването на думи и изрази бе по-
лесно и достъпно за децата.

  

Обстановката в класната стая бе от важно значение за развиването на естетически вкус у подраства-
щите. За това помогнаха красивите табла. Доказано е, че учебният материал се усвоява до 60 процента 
по-добре, когато има добра нагледност. (Вж. фигура 8) 

Фигура 8. Работа с табла
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В резултат на комбинацията от традиционни и иновативни методи на обучение в края на учебната го-
дина децата от мултиетническата езикова общност от подготвителните групи показаха идентични резул-
тати с тези на децата от смесената група, за които българският е майчин език. 

Изграждането на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образо-
вание на всички деца е в основата на нашите педагогически цели. Това включва създаване на условия и 
възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности 
на децата.

Нашата практика беше ориентирана към създаване на условия за равен старт на всички деца.
Училището и семейството имат една обща цел – възпитаване на детската личност, затова и партньор-

ството със семейството е основен приоритет. Важно е родителите регулярно да получават информация 
за постиженията на своите деца. 

В заключение бихме искали да споделим, че обезпечаването с мултимедийни устройства, портатив-
ни интерактивни дъски и персонални лаптопи осигурява възможност за безпроблемно осъществяване в 
практиката на предвидените иновативни методи на преподаване. Това, в нашия случай, доведе до пови-
шена мотивация на децата и от двете етнически групи за участие в образователния процес и личностна 
творческа изява, провокира ги за нови търсения и обогати познанията им по английски език. 

Този вид дейности осигуриха редица предимства в сравнение с използване единствено на стандарт-
ните подходи за работа и обучение. Учебната среда, в която попаднаха децата, разви тяхната ерудиция 
и уменията им. 

Установихме, че трайното запомняне е свързано с включването на цялостната личност на детето (слух, 
зрение, емоции, действия и т.н.), което го превръща в активен участник в процеса на обучение. Чрез съ-
четаване на действия и говор, разпознаване и назоваване на видяното се получава по-голяма ангажира-
ност на групата. Децата станаха по-уверени в собствените си възможности и придобиха желание за изява.

Всичко ново и непознато за децата е интересно за тях и усвояването на чуждия език, в този контекст, 
се получава спонтанно, без подрастващите да си го поставят за цел. Това важи в еднаква степен и за обу-
чаемите от български, и за тези от ромски произход. 

За улеснение на нашата работа всички колеги поддържаме в служебните лаптопи ресурсна електрон-
на банка, в която са включени различни учебни материали - разпределения, разработени ситуации и уро-
ци, презентации, песни . Те помагат за по-успешната реализация на учебния процес и създават комфорт 
при подготовката и реализирането на педагогическата ситуация.

References: 
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Abstract: Unsolicited learning is the most important thing in the life of every child who starts attending 
school, and motivation is the best way to achieve maximum results in the learning process. One of the possible 
ways to manage and develop student motivation and achieve this bold dream at school is to use interactive 
learning resources. Such training is highly motivating because it provokes the child’s personality to be active and 
searching. In a nutshell, I will present several desktop interactive learning resources.

Keywords: Interactive resources, motivation, English language, skills, games 

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.”
 Плутарх

„Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си.“
Галилео Галилей

Безспорно ученето е най-важното нещо в живота на всяко дете, което започва да посещава училище, 
а мотивацията е най-вярната посока за постигане на максимални резултати в учебния процес. Ш. А. Амо-
нашвили счита, че ако детето учи трудно е важно да му се даде възможност да почувства, че то е способ-
но като всички останали и че у него също има своя особена „божия искрица” [1]. Всеки учител може да 
контролира този процес и да го манипулира умело, когато е необходимо, за да покаже най-доброто, на 
което е способно всяко дете. Според [2] окуражаването помага на учениците да повярват в себе си и в 
своите възможности. Това им носи сигурност и удовлетвореност от всичко, което правят и преживяват в 
училище, повишава тяхната мотивация.

Именно мотивацията е стимул за създаване на намерения и целенасочени действия за постигане на 
дадена цел. Тя определя активното поведение, желанието и отношението на ученика към обучението. 
Според [3] мотивацията има четири аспекта: 1. Цел; 2. Усилие; 3. Желание за достигане на дадена цел; 4. 
Благоприятно отношение към визираната дейност. 

Съществуват много и различни теории за мотивацията. Всяка една от тях може да се използва успеш-
но от учителите, затова ще ги опишем накратко.

Смятам, че всяка една от тях е значима, но ще започнем с теорията на атрибуцията. Така както е пред-
ставена от Б. Уайнър, тя обяснява мотивацията чрез причините, които детето използва, за да осмисли 
успеха или неуспеха за дадено поведение. Както посочва [2], след като всяко поведение е единство от 
действия и резултати, детето ще преживее не само действията, но и резултатите от тях. Според тази тео-
рия детето ще припише тези резултати на определени причини. Р. Стаматов смята, че когнитивният ана-
лиз на причините за резултатите от поведението, оформен от убежденията на ученика, влияе върху бъ-
дещето поведение [2]. Всички заключения за причините на успеха или неуспеха, които са направени в 
миналия опит, ще повлияят върху предстоящето поведение. Преди всичко трябва да повишаваме само-
чувствието на детето, защото то влияае върху бъдещето поведение за успех. Детето с високо самочувст-
вие отдава своя успех на способностите си, а не на външните причини като помощ, трудност на задачата, 
шанс, както подчертава [2]. Тези, които желаят да постигнат успех, ще припишат вината за своя неуспех 
на недостатъчните усилия, следващия път ще положат по-големи усилия. Тези, които не желаят да постиг-
нат успех, ще припишат неуспеха си на трудността на задачата, на шанса и едва тогава на недостатъчни-
те усилия. Втората група ученици се нуждаят от сигурност в собствените възможности, за да постигнат ус-
пех и тук главната роля е на учителите и техните реакции, които трябва да бъдат осъзнати и контролира-

УЧА ЛЕСНО ЧУЖД ЕЗИК ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ
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RESOURCES
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ни, особено когато са насочени към ученици със затруднения. Затова учителят трябва да познава лични-
те потребности и предпочитания на всяко дете.

Теорията на Дейвид Макклелънд показва, че за решаването на различните задачи особено място за-
ема мотивацията за постижение. За откриването на този мотив Дейвид Макклелънд използва специален 
тест – ТАТ. Освен ученици с висока мотивация за постижения има и ученици с висока мотивация за избяг-
ване на неуспеха. Според [2] неуспехите при учениците с висока мотивация за постижение са условие за 
нови търсения, докато при тези, които се стремят да избегнат неуспеха, това е знак, че трябва да се по-
търсят такива задачи, които ще им осигурят успех и сигурност. По този начин нивото на задачите може да 
се диференцира според личните потребности на всяко дете, за да се достигне до успех и при двата вида 
мотивация. Диференциацията е такава форма на организация на учебната дейност, при която се реали-
зира принципът за индивидуален подход в обучението. За да се осъществи успешно този подход обаче, 
учителите трябва да отчитат своевременно психологическите различия в поведените на учениците с мо-
тивация за постижение и с мотивация за избягване на неуспеха.

Според динамичната теория на Джон Долърд и Нийл Милър учениците ще са мотивирани да пости-
гат цели, когато те ще им доставят удоволствие и ще са свързани с приятни преживявания, но ще избяг-
ват всичко, което ще им доставя неприятни усещания и тревожност. Според [2] всяка реакция, която ре-
дуцира страха, ще бъде научена и ще бъде пречка за постигането на дадена цел. Тук учителят трябва да 
бъде много внимателен и тактичен, за да не остави отрицателни модели в крехкото съзнание на детето, 
тъй като те няма да бъдат въображаеми, а напълно реални. 

При теорията за самоефективността на Бандура мотивацията се свързва с увереност в способността 
за действие, че човек може да се справи с всяка ситуация, защото зависи само от самия него, а не от шан-
са, обстоятелствата или учителя, които биха го ограничили.

Теорията за вътрешната и външната мотивация обособява два вида мотиви, които характеризират по-
ведението. Ето защо, [2] смята, че ако ученикът, който изпълнява някаква задача, вярва, че изпълнението 
само по себе си е приятно и интересно, той е вътрешно мотивиран; ако изпълнението на задачата е свър-
зано с някакво постижение, награда или избягване на наказание, това изпълнение е външно мотивирано. 
Учениците намират вътрешно мотивиращите ги задачи за интересни и приятни, изпитват удоволствие от 
дейността и чувство за компетентност, изпълняват задачите за собствена полза и удовлетвореност. Обра-
тно е при външно мотивиращите ги задачи, където учениците преследват някаква награда, която не е не-
посредствено свързана с ученето. Тук пълна мотивация се постига при комбинирането на двата вида мо-
тивиране, където външната награда може да увеличи или намали силата на вътрешните мотиви.

Теорията за самоактуализирането на Ейбрахам Маслоу се опитва да обясни поведението чрез въ-
трешните потребности, като ги разделя на две групи. Първата група е свързана с потребностите, породе-
ни от недостиг, а втората с потребностите от растеж. За постиженията в училище водеща роля има доми-
ниращата сила на втората група потребности. Тогава имаме развитие на мотивацията, изразено в твор-
ческа активност, положително настроение, очарование, любознателност и знания. Учениците изследват, 
знаят и разбират, когато реализират собствения си потенциал. Самоактуализирането е избор за пълно 
израстване на личността чрез неповторими и дълбоки преживявания като красота, екстаз и удивление. 
Трудно постижимо, но не и невъзможно да се случи в училище.

В своята книга [2] предлага процесът на обучение да се съсредоточи върху преживяванията на учени-
ците и техните мотиви, предлага да им дадем възможност да откриват себе си, да развиват своята само-
оценка и да достигат до самоактуализиране.

Един от възможните начини за управление и развитие на мотивацията на учениците и постигането на 
тази дръзка мечта в училище е използването на интерактивни образователни ресурси. Такова обучение 
е силно мотивиращо, защото провокира детската личност да бъде активна и търсеща. Учениците са зна-
ещи, значими и успяващи. Ученето е лесно и интересно, а науката е достъпна и завладяваща. Според [4] 
в основата на интерактивния учебен процес стои взаимодействието, смяната на дейностите, задачите и 
организацията на работа. Интерактивните образователни ресурси се реализират на игрова основа, чрез 
електронни платформи и уеб технологии, имат различно ниво на сложност, предлагат разнообразни дей-
ности, постигат постепенно надграждане на знанията и имат атрактивен дизайн. Превръщат ученето в за-
бавление и творчески процес.

В подкрепа на изложената до тук концепция ще представя опита си по отношение на реализирането 
на интерактивната дейност в обучението по английски език от първи до четвърти клас. Чрез първия инте-
рактивен урок, който ще представя, целя да се провокират учениците да мислят, актуализират и затвър-
дяват знанията и уменията си от учебното съдържание върху тематична област „The days of the week“ в 
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трети клас. Ще приложим вътрешногрупова, диференцирана дейност с различни задачи, за да може те-
зи ученици, които се чувстват некомфортно при изпълнението на едни, да се включат в изпълнението на 
други. Ще оформя четири групи, които на по-късен етап в урока ще трансформирам в две. Ще използва-
ме програмируеми играчки като Bee-Bot и презентация с вградени интерактивни елементи чрез добав-
ката Mouse Mischief. 

Тема на урока: The days of the week; Вид на урока: Обобщение.
Цели на урока: 1. Учениците да преговорят и затвърдят  дните на седмицата; 2. Да усвоят задаването 

и отговора на въпроса What day is it today? It`s ...; 3. Да усвоят употребата на предлога „on“ пред дните от 
седмицата; 4. Да се развие умението за четене и извличане на информация от текст.

Подготвителна част. Подготовка за възприемане. Актуализиране на стари знания. Класът е разделен 
на четири групи. How are you today? Let`s play a game! Използваме календара в класната стая, за да си 
преговорим дните на седмицата. What day is it today? It`s ... Monday. Посочват деня на календара и се уп-
ражняват за останалите дни. But tomorrow is Tuesday. Next day is ... и т.н. След изпълнението на това уп-
ражнение получават карти с дните на седмицата, които трябва да залепят върху дъската една под друга.

Въвеждане на темата: The days of the week. Всяка група получава карти на дните от седмицата и стар-
тираме първата презентация. Тя съдържа четири слайда. На всеки един има липсващ ден, който трябва 
да открият и да вдигнат картата с него. Правим проверка, като показваме върху слайда този ден, който 
липсва. Групата победител получава точка.

Продължаваме с отваряне на плик №1. Там имат за изпълнение две задачи. Всеки ученик попълва по 
един ред от всяка задача /фиг. 1/. Отново групата победител получава точка.

Фигура 1. Съдържание на плик №1 

След приключване на груповата дейност стартираме втората презентация. Тя съдържа 16 слайда, има 
интерактивен и състезателен характер. Всяка група регистрира мишките си. На всеки слайд имаме побе-
дител и най-бързата мишка от всеки отбор получава точка /фиг. 2/.

Фигура 2. Презентация

Продължаваме с отварянето на плик №2. Там има за изпълнение две задачи. Всеки ученик попълва 
един ред от всяка задача /фиг. 3/. 
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Фигура 3. Съдържание на плик №2

Групата победител получава точка. След приключване на груповата дейност обединяваме групите в 
две. Всяка група получава пчеличка, която трябва да се програмира и да се движи в предварително зада-
дена посока. После получават за всеки ден от седмицата различна ситуация. Изпълняват дейностите по 
двойки, като ученик от едната група поставя задача за изпълнение на английски език на ученик от дру-
гата група. Ученикът, който програмира пчелата, я пуска и превежда на български език своята ситуация. 
Всяка ситуация се състои от две изречения за определен ден от седмицата. Тази групова дейност е най-
забавна за учениците /фиг. 4/.

Фигура 4. Игра с пчелички

Продължаваме с отварянето на плик №3. Там отново имат за изпълнение две задачи. Всяка група по-
лучава две карти със скрит код. Трябва да открият, кой ден от седмицата е любим на Ани, Лиз, Франк и 
Бени. На дъската залепваме кода и даваме старт на играта. Най-бързите получават точка. Упражнението 
е показано на /фиг. 5/. 

Фигура 5. Скрит код
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Заключителна част. 
На края разиграваме играта „Кой ден от седмицата е?“. Всеки отбор получава по един комплект цвет-

ни букви. Всеки цвят е различен ден от седмицата. Най-бързите получават точка. Играта има различни ва-
рианти и е любима на всички ученици /фиг. 6/. Всеки, който е събрал шест точки, получава отлична оценка.

Фигура 6. „Кой ден от седмицата е?“

Чрез вторият интерактивен урок, който ще представя, целя учениците да се запознаят с празника на 
палачинките, да обогатят знанията си от учебното съдържание върху тематична област „Pancake Day“ в 
четвърти клас. Ще използваме презентация с вградени интерактивни елементи чрез добавката Mouse 
Mischief.

Цели на урока: 1. Учениците да се запознаят с този интересен празник; 2. Да се преговори употреба-
та на сегашно продължително време; 3. Да се преговори лексиката по темата „Храни”.

Ход на урока: What do you want to eat for breakfast? Показвам им карти с храни, а те избират и опис-
ват своите предпочитания. Показвам им картинка с палачинки и им задавам следните въпроси: Do you 
like pancakes? Who cooks pancakes for you? What is your favorite filling? При изброяването на различни ви-
дове пълнежи получават картинки с тях и ги поставят на дъската. Говорим и за това как и с какви проду-
кти се правят палачинките.

Въвеждане на темата: Pancake Day
Open your books – p.79/ ex.1. Listen! “Pancake Day” е интересен празник и се чества последният втор-

ник преди започването на Великденските пости. Изслушваме записа веднъж и го прочитаме на верижка. 
Използвам илюстрациите на бялата дъска и им обяснявам новата лексика. След това учениците търсят 
думите в текста и ги пишат върху интерактивни табла. Предварително съм раздала пред всяко дете лист 
с думите на новата лексика.

Стартиране на презентацията. Тя съдържа двадесет слайда. След всеки текст на английски език се 
прави превод от дете на български език /фиг. 7/. Pause slide № 12. Lookat ex. 2/ p. 79 in your students book. 
What do you need to make pancakes? Circle. Учениците трябва да оградят само названията на продуктите, 
приборите и съдовете, които са необходими за приготвянето на палачинки. Правим упражнението на бя-
лата дъска.

Продължаваме със следващото упражнение, ex. 3 / p. 79 – Fill in. Учениците попълват липсващите ду-
ми върху интерактивно табло. Когато са готови, го прочитаме няколко пъти, защото това е свързан текст, 
след което преминаваме към заключителната част на урока.

Slide show continuous. Slide 12 и 13 са упражнения, които ще затвърдят новата лексика. На Slide 19 да-
вам домашната работа.

На фона на тихата музика в края на презентацията им раздавам разпечатан лист, на който трябва 
да открият много пъти една и съща скрита дума „pancake“. След приключване на работата им показвам 
ключа на бялата дъска. Следва презентацията с вградени интерактивни елементи чрез добавката Mouse 
Mischief и много забавления /фиг. 8/.



275

Методика на обучението

Фигура 7. Презентация

Фигира 8. Презентация с Mouse Mischief
 В края на часа започва сладката част, в която си похапват вкусни палачинки под звуците на англий-

ска песничка за празника.
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Abstract. The talk describes an experimental work realized with 1st grade students from Vasil Aprilov Secondary 
School in Burgas. Authors presents implemented lesson and give some methodological recommendation for 
teaching and learning in environment equipped with contemporary technologies – interactive whiteboard, 
individual students’ tablets and specialized educational software. 

Keywords: language teaching, educational software, interactive teaching methods

Ранното чуждоезиково обучение и интегрирането на технологии в учебния процес в съвременното 
училище са сред най-често дискутираните теми в днешни дни, тъй като формирането на дигитални и ези-
кови компетенции е ефективно, само ако се реализира системно и последователно от най-ранна възраст 
– предучилищна и начална училищна степен. 

Статията представя пример от реализацията на избрана тема от учебното съдържание в първи клас 
по системата „Talk and Write with Echo“ на издателство Изкуства [1]. Акцентът е поставен от една страна 
на интегрирането на технологии в учебния процес и от друга – на съчетаването на разнообразни методи 
на преподаване в хода на урока. 

Съвременната класна стая в началното училище добива все по-нов облик с интензивното въвежда-
не на подходящи технологични решения. Масово началните училища в България разполагат с презен-
тационна техника. Голяма част вече са оборудвани и с интерактивни дъски. За провеждане на експери-
менталната работа е осигурено следното технологично оборудване – компютър, свързан с интерактив-
на тъчскрин дъска, инсталиран мултимедиен проектор и индивидуални таблети за учениците. Таблети-
те са свързани във вътрешна мрежа с компютъра, посредством рутер. Системата осигурява едновремен-
ната работа на 30-40 устройства.

Използва се образователен софтуер за изучаване на английски в първи клас на издателство Изкуства. 
Софтуерът включва 53 учебни единици, следващи съдържанието на учебника за 1 клас1. Разработените 
уроци са съвместими с използването на интерактивен хардуер – интерактивна дъска, таблети, интерак-
тивни дисплеи – устройства, с които потребителят може да премества лесно обекти, да води записки, да 
възпроизвежда видео и звук. 

Следва описание на реализираната работа с коментари и бележки по хода на урока.
Тема на урока: Consonants: Ww
Цел: Запознаване на децата с буквите „Ww“ и звук „W“. (The children became acquainted with letter 

„Ww” and the sound of phonic „W”)
Задачи:

  Преговор на основния речников запас (цветове, основни предмети, числа и т.н.)
  Запознаване с новата буква „Ww” и нейния звук
  Преговор на взети до момента букви
В съответствие с методиката на обучение по системата „Talk and Write with Echo“ урокът започва с 

кратка уводна работа по календата. Припомнят се сезона, времето навън, деня от седмицата и в хроно-

ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПЪРВИ КЛАС 
В БОГАТА НА ТЕХНОЛОГИИ СРЕДА

TEACHING ENGLISH AT FIRST GRADE IN RICH 
OF TECHNOLOGIES ENVIRONMENT
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логия вчерашния и утрешния ден, месеца, текущата седмица и конкретната дата. Модулът CalendarTime 
гарантира формирането на активен речник с над 50 думи – наименованията на дните от седмицата, ме-
сеците, сезоните, числата, думи и изрази, свързани с метеорологичното време (фиг. 1).

Фигура 1. Calendar Time – учебни ресурси. 

Модулът Calendar Time е разработен като отделна единица в образователния софтуерен пакет. Така 
учителят има възможност да го използва в удобно време. В модулът са включени озвучени обекти с всич-
ки понятия по темата. Месеците и дните от седмицата са изписани, макар че от учениците не се очаква 
да четат на английски език. Търси се създаването на асоциация чрез комбинирано използване на сетива-
та – зрение и слух. Виждайки изписването на думите в хода на тяхното изучаване, учениците формират 
полезни асоциации за дълга и кратка дума, за водеща буква и звук и др., което води до допускане на по-
малко граматически грешки при писане на английски език в бъдеще. 

Обучението по английски език не е задължително според учебната програма. В град Бургас то част от 
общинска програма и се осигурява от Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие, гр. 
Бургас. Всички деца от първи клас изучават английски език два пъти седмично, без допълнително запла-
щане от страна на родителите. 

Уроците са разработени така, че в първия час учениците се запознават с определена буква и нейния 
звук, а във втория час се развива речниковия запас, като се акцентира на изучените първия час звук и бук-
ва. Съответно софтуерният пакет предлага по два модула за всяка учебна седмица. В първия модул се въ-
вежда новата буква и съответният й звук. Разработени са разнообразни упражнения за развиване на лек-
сиката на децата. Във втория модул е онагледена и озвучена серия от илюстрации към урока, по която 
учителят и учениците трябва да съставят кратка история и децата трябва да предложат край на история-
та, който да нарисуват в своите учебниците. 

В началото на урока се въвеждат георите – Wolly the worm, Wendy the wasp and William the wolf. Ехото 
е персонаж в системата „Talk and Write with Echo“. Това е въображаем герой, който присъства постоянно в 
класната стая и чрез него  учителят поставя задачи, дава насоки и коментира работата на учениците. Ехо-
то се появява и казва, че днес децата ще са на разходка в гората в един чудесен пролетен ден. През цяло-
то време се говори единствено на английски език. 

Първо запознаваме учениците с червейчето Wolly. При щракване върху него се чува фразата „I love 
blue flowers.“ Озвучен е бутонът с надпис „Worm“ с автентично английско произношение за въвеждане 
на новата дума. На интерактивната дъска учителят или избрано дете премества червея до сините цветя.

  

Фигура 2. Въвеждане на героите от урока – Wolly, Wendy and William
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Следва въвеждане на героя Wendy. При щракване върху осата се чува „I love red flowers.“ Озвучен е 
бутонът с надпис „Wasp“. Въвежда се новата дума. Осата се премества до червените цветя. Въвеждаме и 
героят William. Той е скрит зад дърветата. Чрез влаченe го преместваме в средата на сцената. При щрак-
ване върху вълка се чува „Hello, friends.“ Озвучен е бутонът с надпис „Wolf“. Въвежда се новата дума. 

Преди запознаване с новата буква на децата се предлага да изпеят песента за звуковете, която за 
удобство е поставена на екрана и се стартира при щракване върху иконата с изображение на касетофон. 
По време на изпълнение на песента учителят отбелязва всяка спомената буква върху специално разрабо-
тено към системата табло. 

Ехото: „Здравейте деца. Да чуем една история“. Прослушва се аудио-записът към текста от учебника. 
Текстът е съставен така, че в рамките на няколко изречения да има наситена употреба на новия звук W 
(фиг. 3). След това учителят прочита историята изречение по изречение и учениците повтарят всяко изре-
чение. Затвърдяват се новите думи и звука W. Децата следят текста от урока в своите учебници и подчер-
тават всяко едно от прочетените изречения. 

Фигура 3. Работа с текста за въвеждане на буква и звук W

Учителят излъчва задача към таблетите на децата. С помощта на инструмента „Маркер“ от лентата с 
инструменти, учениците трябва да маркират в избран цвят всички букви W в текста (фиг. 4). Преди да из-
лъчи задачата учителят показва: кой инструмент трябва да използват, как се избира цвета и как, ако е до-
пусната грешка се връщаме стъпка назад, за да се коригира. Учителят приканва учениците да включат 
таблетите. Излъчва задачата и минава по чиновете, за да проследи работата им. 

Разработеният софтуерен пакет поддържа функционалност, при която учителят може да визуализира 
обратно работата на таблета на избран ученик върху интерактивната дъска. Това дава възможност да се 
преброят всички открити букви и децата да проверят и коригират самостоятелно своята работа. 

 

Фигура 4. Откриване и маркиране на буква W

Следва запознаване с елементите на буквата. Учителят показва как се изписва. Изписва буквата с 
пръст във въздуха. Децата повтарят с него. Избира Маркер и повтаря буквата по пунктира на дъската. 
Следващата задача е за самостоятелно изпълнение от децата – те трябва да открият всички букви W и да 
ги изпишат, следвайки пунктираните линии (фиг. 5). На страницата са записани и други букви в различна 
позиция в опит децата да бъдат затруднени и да открият и изпишат само буквите W. Работи се си инстру-
мента Маркер, като може да се избират различни цветове. 

 

Фигура 5. Изписване на буква W
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Ехото казва: „Нашите герои са ни измислили две задачи. Ако  се справим с тях ще получим подарък.“ 
Следва екипна работа. Децата работят по 4 в екип. Децата от предния чин се обръщам към учениците от 
задния чин и така бързо и лесно се оформят екипите. 

Първа задача: Групиране дума-първи звук. На страницата са разположени малки илюстрации и бутони 
с изучени до момента букви и звукове. Задачата е озвучена, но за по-ефективна работа е добре звукът да 
се прослуша фронтално вместо всяко от децата да възпроизвежда звук на своя таблет. При щракване върху 
картинката се възпроизвежда аудио-запис. Децата чуват, след това повтарят хорово. Учителят излъчва за-
дачата. Учениците трябва да разместят картинките и звуковете и да ги групират по двойки според първия 
звук на всяка от думите (фиг. 6). Използват инструмент Премести (ръчичката). Учителят избира 1-2 деца и 
визуализира тяхната работа обратно на интерактивната дъска. Децата в един екип си помагат заедно чрез 
обсъждане, припомняне на отделни думи, вземане заедно на решение как да групират картинки и букви. 

  

Фигура 5. Задача 1. 

Втората задача се изпълнява фронтално. Учителят възпроизвежда аудио-запис на изречение. Учени-
ците трябва да посочат дали твърдението е вярно или не. За целта всеки ученик разполага с два картона – 
червен за НЕ и зелен за ДА. При чуване на изречението всеки вдига един от картоните. Правилните твър-
дения се премества в кръга, означен с YES,  а неправилните – в кръга, означен с NO. Учителят пуска звука 
и мести аудио-бутоните. Твърденията са: YES – Wolly is a worm. Wendy is a wasp. William is a wofl. Wendy 
loves red flowers. NO – The wolf is small. The worm is big. The wolf can fly. The weather is rainy. 

Ехото: „Ученици, ето вашите подаръци. От цветните телчета всеки трябва да направи по една буква. 
След това с щипките всеки екип идва и закача своите букви на „Въженцето на азбуката“. В рамките на до 
5 минути децата изработват цветните букви и ги закачат на предварително подготвеното въже на подхо-
дящо място в класната стая според наличните за това условия (фиг. 6).

Фигура 6. Екипна задача. Изработване на букви.  

Следва заключителната част на урока. Прави се обобщение на свършената работа и се поставя зада-
ча за самостоятелна работа от книгата на детето – да се повторят внимателно всички редове със зададе-
ните с пунктирана линия букви W. 

При наличието на богато илюстриран учебник, помощни табла, аудио-записи, образователен софтуер 
с много и разнообразни задачи, ролята на учителят е да се концентрира върху разработването на интере-
сен ход на урока, в рамките на който да съчетае различни методи на работа – фронтална работа, екип ни 
задачи, творчески задачи, интерактивност и др. Учениците убедено заявяват желанието си следващ урок 
по английски език, което е висока оценка за системата и за методиката на работа. 
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 Abstract: The article presents practical ideas to foster positive attitudes towards nature in preschool 
education. The main task ahead of us - teachers in kindergarten is to introduce children to the world of nature, 
to teach them to love it and protect it. This is an ongoing process associated with the development of a modern 
type of thinking and behavior. This achieve various initiatives tailored to the age of the children. That is why we 
focus our attention to the assimilation of knowledge and skills to environmental education. The realized good 
practice was carried out with five and six year old children in kindergarten „Zname na mira”, Vratza.

Keywords: ecology, kindergarten

Проблемът за взаимоотношенията на човека с природата става все по-актуален поради пропастта, 
която съществува между обществото и природата и която се увеличава с всяка изминала година. Мерки-
те, които трябва да се вземат, засягат всеки жител на планетата, неговия начин на живот, потребление, от-
ношение към заобикалящата го среда. Затова екологичното образование на децата от най-ранна възраст 
трябва да присъства във всеки момент от педагогическото взаимодействие. Децата още от малки трябва 
да бъдат мотивирани да ценят природата и да работят за нейното опазване.

Изграждането на екологична култура при децата от предучилищна възраст е част от цялостната обра-
зователно-възпитателна работа в детската градина. Работата за формиране на екологична култура у де-
цата на тази възраст се усъвършенства от непосредствено общуване на детето с природата. А това е най-
приятната задача – да запознаем децата с родната природа, с растенията, с животните и по този начин 
да развиваме у тях интереси, любознателност, и да ги възпитаме в правилно поведение сред природата. 
Важно е да се изгради у децата правилно отношение към всичко живо, така че пред тях постепенно да се 
разкрива мястото на човека в природата.

Ранната детска възраст е периодът на формиране на основите на бъдещата личност. Това е най-под-
ходящият момент, от който трябва да започне системна и целенасочена работа за създаване на грижов-
но отношение към природата, към нейната красота и неповторимост. Възпитанието на децата в правил-
но поведение сред природата, в нейното опознаване и опазване се състои не само в получаване на оп-
ределени знания, умения и навици. То е част от цялостното възпитание на децата и спомага за изграж-
дане на природозащитна култура у тях. Екологичното възпитание е продължителен процес, който е пря-
ко свързан с развитието на съвременен тип мислене и поведение, съответстващ на измененията в кли-
матичните условия.

Това накара и нас - педагогическия екип на трета възрастова група „Покемон“ да разширим работата 
си в тази насока като увеличим инициативите, ориентирани към включване на децата в дейности с еко-
логична насоченост и обогатявайки знанията и уменията им за околната среда. Опирайки се върху прин-
ципа за непосредствен контакт на децата с природата ние включихме в работата си различни инициати-
ви, с които да направим съпричастни децата към проблемите на съвременното общество и да създадем 
гражданско съзнание у тях. Използвайки различни форми на работа – наблюдение, беседа, експеримен-
тиране, Е-обучение и технологии, ние се опитахме да включим децата в реални ситуации, при които те да 
се осъзнаят като истински фактори за опазване и възпроизводство на средата около тях. Постигането на 
всичко това се подпомага чрез реализацията на следните цели:

ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

PRACTICAL IDEAS FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN KINDERGARTEN

Румяна Георгиева Тодорова, Валентина Петкова Христова
ДГ „Знаме на мира” – гр. Враца

Rumyana Georgieva Todorova, Valentina Petkova Hristova
DG „Zname na mira”, Vratza
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  Формиране на екологична култура у децата чрез участие в подходящи за възрастта им дейности за 
практическо опознаване и опазване на природата.

  Възпитаване на грижовно и отговорно отношение към природата.
Пред нас стои задачата да въвеждаме детето в света на природата, да го научим да я обича истински 

и да я опазва. Съвременното обучение налага използването на нови интерактивни форми, методи и сред-
ства на обучение в детската градина, с помощта на които да възпитаваме екологично поведение в приро-
дата. Провокирани от това, планирахме и осъществихме редица дейности.

Започнахме с основаване на клуб „Природозащитници“ с 25 деца на 5-6 годишна възраст с цел създа-
ване на условия за допълнителни дейности с децата, съобразени с възрастовите им особености и интере-
си. Поканихме представител на Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на Природен парк Вра-
чански Балкан, който ни предостави образователни плакати и представи образователен филм за приро-
дата и последиците от човешката дейност върху нея. За отличителен знак на клуба избрахме зелена връз-
ка и изработихме клубна карта с правила.

Фигура 1. Основаване на клуб „Природозащитници”

Посетихме Природозащитен център „Натура“, където децата разгледаха интерактивния образовате-
лен кът, научиха любопитни факти за природата около нас и се запознаха по забавен начин с част от оби-
тателите в Природен парк Врачански Балкан. Имаха възможност да чуят звуци на птици и да разберат къ-
де живеят. В центъра децата разгледаха триизмерния макет на Природен парк „Врачански Балкан“, кое-
то предизвика голямо любопитство у тях. 

Фигура 2. Посещение на Природозащитен център „Натура”

В детската градина обособихме природен кът. Всяко дете донесе цвете от дома си, за което се грижи 
през цялата учебна година. С целогодишните грижи и наблюдение се обогатяват детските представи, раз-
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вива се тяхната наблюдателност и мислене.

Фигура 3. Обособяване на природен кът

През цялата учебна година засаждахме семена в прозрачни чаши и проследявахме развитието им. По 
този начин децата се научават да отбелязват разликата в развитието на растенията, условията, при които 
се развиват и задоволяват детското си любопитство.

Фигура 4. Засаждане на семена

Фигура 5. Европейска седмица за намаляване на отпадъците
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Включихме се в общоевропейската инициатива – Еевропейска седмица за намаляване на отпадъците 
в периода от 19 до 27 ноември 2016 г., целяща насърчаване на дейности за повишаване на осведоменост-
та относно правилното управление на отпадъците. Интерес за децата представляваха интерактивните иг-
ри, проведени съвместно с Природозащитен център „Натура“, образователни филми за разделното съби-
ране на отпадъците и провеждането на състезателни игри, използвайки интерактивната дъска в детска-
та градина. Смятаме, че проведените инициативи и дейности дават знания за видовете отпадъци и вред-
ното им влияние върху природата, а това от своя страна оказва влияние върху поведението на децата.

Работата с природни материали е истинско удоволствие за децата. Използвахме я за възпитаване на 
обич към природата. Създавайки интерес към тези материали, неусетно се събужда детското въображе-
ние. Децата комбинират различни природни материали и получават растения, птици, човешки фигури. 
Стараят се да измислят различни неща, с което обогатяват своите представи, изостря се наблюдателност-
та и любознателността.

Фигура 6. Работа с природни материали

За да станем част от промяната на обществото, на бъдещето на нашата природа се включихме в иг-
рата „Хиляди дървета за децата на България“, организирана от Фондация „77“ и проведена на страница-
та на www.gorata.bg. През месец декември получихме дърветата и съгласно инструкция ги запазихме до 
пролетта, когато бе подходящо време за засаждане.

Зимата е сезонът с най-добри възможности за наблюдение на птиците. Заедно с децата многократно 
изработихме хранилки, които поставихме в двора на детската градина. На терасата пред занималнята по-
ставяхме различни семена и плодове. Наблюдавахме птиците, описвахме външността им, сравнявахме 
с картинките. Смятаме, че по този начин възпитаваме любов към животните и ги насочваме към опазва-
не на природата.

Фигура 7. Изработване на хранилки за птици
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Експерименти за изследване свойствата на въздуха и водата проведохме многократно през годината 
под формата на игри. Забавлявайки се децата научават нови неща. Използвахме опити, които са бързи и 
лесни, предизвикват любопитството на децата.

Фигура 8. Експерименти за изследване свойствата на въздуха и водата

Огромна роля върху опазването на околната среда играе рециклирането т. е. процесът на преработ-
ване на отпадъчни материали с цел получаване на нови продукти. В предучилищна възраст рециклира-
нето на стари листа и вестници възпитава у децата любов към природата и чувство на отговорност. Зато-
ва с децата от клуб „Природозащитници“ накъсахме стари вестници на малки парченца. Потопихме ги в 
голяма купа с вода, за да се намокри хартията. С пасатор я разбихме и получихме хартиената пулпа – мът-
на каша. Оцветихме с безвредна сладкарска боя в различни цветове, ароматизирахме с капка парфюм и 
прецедихме през марля. С помощта на ютия изсушихме и получихме цветна хартия в различни цветове. 
Изработихме сърчице за мама. Според нас рециклирането на пръв поглед ненужни стари хартии спома-
га за полагане основата за възпитание в любов към природата.

Фигура 9. Рециклиране на хартия

С отпадъчни материали може да се създаде нещо красиво и атрактивно и това показахме с модното 
ревю, представено от децата на празника посветен на майката. С много въображение и ентусиазъм ро-
дителите създадоха атрактивни тоалети за децата си. Всички запечатиха празничния ден в празничната 
рамка изработена също от отпадъчни материали.
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Фигура 10. Тоалети от отпадъчни материали

В резултат на интереса, предизвикан от рециклиране на стари вестници се породи идея в по-голям 
мащаб – иницииране на кампания за събиране на хартия и предаването и в специализираните пунктове 
за по-нататъшна преработка. Кампанията стартирахме в седмицата преди отбелязване на деня на Земя-
та. Заедно с родители и колеги от детска градина „Знаме на мира“ събрахме 176.6 кг хартия, което се рав-
нява на две спасени дървета от изсичане. С това ние изразихме отговорното си отношение към заобика-
лящата ни природа.

Фигура 11. Кампания за събиране на хартия

Фигура 12. Засаждане на дървета в двора на детската градина
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С настъпването на пролетта времето стана подходящо за засаждане на спечелените дървета от играта 
„Хиляди дървета за децата на България“. Засаждането превърнахме в празник, на който поканихме всич-
ки деца от детската градина. Песни, забавление и усмивки изпълниха двора на детската градина, а след 
това всяка група засади дръвчета. По този начин направихме съпричастни към нашата природозащитна 
дейност всички деца от ДГ „Знаме на мира“. Те изпитаха приятни емоции и любов, изразяваща се в пос-
ледваща грижа за посадените дървета.

През седмицата на гората 3-9 април 2017 г. гост на децата от клуб „Природозащитници“ бе предста-
вител на Природозащитен център „Натура“, който представи на децата презентация за животните в гора-
та и ги запозна с Червената книга на Република България. Породи се идеята ние да изработим своя Чер-
вена книга на защитените животни във Врачански Балкан.

Фигура 13. Изработване на Червена книга на родния край

Поведението на децата сред природата се определя до голяма степен от натрупаните знания, в което 
се убедихме през пролетта. С появата на първите слънчеви лъчи, децата взети от детската градина имат 
любимото място за игра – паркът до детското заведение. Децата сами инициираха почистването му, тъй 
като не им харесва как изглежда с всичките найлонови и пластмасови отпадъци. Това говори и за естети-
ческото възпитание, което сме помогнали да изградим в тази възраст. Заедно, деца и учители, организи-
рахме и осъществихме почистване на района на парка. С това ние ясно заявихме нашето гражданско от-
ношение към природата, а това е гаранция за полагане основите на екологосъобразно поведение у де-
цата от предучилищна възраст.

Фигура 14. Почистване на парк „Дъбника”

Последната дейност, която реализирахме е участието на децата в ежегодния поход „Козлодуй - Окол-
чица“, включвайки се с петкилометров преход в местността „Мостчето“ след с. Косталево. По време на 
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похода децата разгледаха природните дадености на родния ни край и отдадоха почит на подвига на Хрис-
то Ботев и всички загинали герои.

Фигура 15. Участие в ежегоден поход „Козлодуй – Околчица”

В много от инициативите наш партньор бе Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на При-
роден парк Врачански Балкан, което подпомогна нашата работа. С общи усилия успяхме да постигнем ре-
зултати в няколко насоки, а именно:

  децата изградиха ценности, полезни както за тях, така и за обществото като цяло;
  обогатиха се знанията на децата за природата и им се даде възможност за действено отношение 
към нея;

  ние, учителите създадохме условия, благоприятстващи формирането на ново екологично мислене 
у децата и повишихме нашите професионални компетенции.

В заключение можем да кажем, че изграждането на положително отношение на детето към природа-
та е целенасочен и системен процес. Eкологичното съзнание се изгражда от детството до края на живо-
та. Затова се надяваме поставените основи в детската градина, като звено от образователната ни струк-
тура да продължи и в бъдеще, когато детето вече няма да бъде дете, а зрял човек, който я обича и опаз-
ва за бъдещите поколения.
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Abstract: The report presents the mo  ves, methods of work and the results of the development and imple-
menta  on of learning resources based on the use of modern informa  on technologies in kindergarten. The em-
phasis is on breaking the tradi  onal learning process, enhancing its eff ec  veness, provoking the cogni  ve ac-
 vity of children and inducing interest in the study material, on the one hand enriching the work of the peda-

gogue with a variety of didac  c materials and on the other, increasing the mo  va  on of the children for ac  ve 
par  cipa  on in learning ac  vi  es.

В ерата на бързоразвиващи се технологии, новото – “алфа” поколение е изправено пред проблем. 
Средата, в която децата растат и се развиват е богата на технологии и информация. В детската градина, 
мястото, в което прекарват голяма част от времето си, усвояват знания и формират умения, материална-
та дидактична база е морално и физически остаряла и вече не може да изпълнява ролята, за която е би-
ла създадена и предназначена. За това трябва да се търсят начини за реализиране на ефективна образо-
вателно-възпитателна работа, съответстваща на съвременните изисквания и подем на обществото. Как 
може да се постигне това? 

  Дали ако се организира интерактивна среда и се интегрират информационни технологии ще се по-
стигне ефективност на образователния процес? 

  Дали ако педагозите получат нови инструменти (електронни ресурси и технологии), ще се справят 
с проблемите и ще стимулират децата да учат? 

  Дали детските градини трябва да се превърнат в едно модерно място, за да може нашите деца да 
се развиват и растат щастливи?

Проблемите за интегриране на информационни технологии в обучението в детската градина са сред 
най важните проблеми свързани с оптимизирането нa образователния процес. Българската образовател-
на система и българските образователни институции се нуждаят спешно от нов тип обучение, актуализи-
ране на учебни програми, учебници и помагала, въвеждане на нови, съвременни стратегии на препода-
ване. 

Настоящата статия представя изследване, проведено от автора през учебната 2016-2017 година. Цел 
на изследването е да се приложи в практиката система от ситуации по „Български език и литература“, 
„Математика“ и „Околен свят“, базирани на интегриране на съвременни информационни технологии 
(интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер) и да се анализира ефективността на образова-
телно-възпитателния процес. 

За оценка и анализ на резултатите от проведеното изследване са формулирани следните критерии: 
  Готовност на педагога за включване на информационни технологии в учебно-възпитателния процес 
  Мотивация на детето за активно участие в образователния процес 
  Разнообразяване на образователно-възпитателния процес
Подготовката на експеримента започна с проучване и разглеждане на нормативните документи за пре-

дучилищно образование и по-точно Наредба № 5 от 03.06.2016 г., в която са определени държавните обра-
зователни стандарти; психологопедагогическа литература от различни източници; програмна система „Аз 

 РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ 
ЗА РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА И ТАБЛЕТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

DEVELOPING LEARNING RESOURCES FOR WORKING WITH INTERACTIVE 
WHITEBOARDS AND TABLETS IN KINDERGARDEN

Капка Петкова Митева
Детска градина „Райна Княгиня“, гр. Бургас

Kapka Petkova Miteva
Kindergarten „Rayna Knyaginya“, Burgas
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ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“ и годишното ѝ разпределение по образователни направления. 
Проучването доведе до яснота за съдържанието, методите, формите и средства за работа с учебните ресур-
си, които ще бъдат използвани, за да се осъществи актуален и адекватен образователен процес.

За получаване на информация относно готовността на педагозите за включване на информационни 
технологии в учебния процес беше разработена анкета с ключови въпроси. Беше разработена и втора ан-
кета, но вече за децата, за да се установи как те са повлияни от работата си с интерактивни технологии.

За експерименталната работа се използва софтуерният пакет „ИТИ-ДГ“1, който включва интерактив-
но учебно съдържание по направленията „Български език и литература“, „Математика“ и „Околен свят“. 
Учебните ресурси са съобразени с образователните стандарти за учебното съдържание. Включени са над 
200 мултимедийни учебни единици. Предлага се богата нагледност с илюстрации, снимки, видео, автен-
тично озвучаване, анимация. [2]

Изследователската работа бе проведена в ДГ “Райна Княгиня” – гр. Бургас през месец ноември на 
учебната 2016 / 2017 г. Участваха деца от подготвителна група “Звездичка”, която се състои от 25 деца с 
ръководители Д. Генова и Т. Топалова. В групата има 2 деца със специални образователни потребности. 
Като контролна група за сравнение в изследването бе избрана подготвителна група “Бонбони” от същата 
детска градина с ръководители К. Димитрова и Д. Стоименова. Групата се състои от 23 деца и също има 2 
деца със специални образователни потребности. 

Проведоха се ситуации от годишното разпределение по образователни направления. В контролната 
група – “Бонбони”, тези ситуации се провеждаха по стандартния начин в който учителят преподава учеб-
ното съдържание, а децата в по-голямата си част са пасивни участници в образователния процес. В екс-
перименталната група – “Звездичка” се проведоха ситуации на същите теми, но с използване на интерак-
тивна хардуерна технология, която включва интерактивна дъска, учителски компютър, мултимедиен про-
ектор, таблети за децата, свързани заедно с учителския компютър в една и съща локална мрежа. Използ-
ваха се фронтална работа, съчетана с екипна и индивидуална форма на работа в групата. 

В тези ситуации фокуса на обучението бе изместен върху децата, пред тях се откри един нов свят, кой-
то покрива нуждите им от визуален стил на учене, дава възможност за съвместна работа в екип, развива 
комуникативни и социални умения. 

Технологичното решение се прилага при следната организация на работа:
1. Учителят проектира задачата на интерактивната дъска. Дава указания и прави демонстрация. 
2. Излъчва задачата към таблетите на децата. 
3. Всяко дете работи индивидуално на своя таблет. В случая таблетите бяха по-малко ба брой и де-

цата работеха по двойки, като се редуваха (Фигура 1). 
4. Избира работата на едно или няколко деца и последователно я визуализира обратно на интерак-

тивната дъска, за да се направи коментар по изпълнението на задачата. 
5. Преминава към следваща задача. 

Фигура 1. Работа по двойки с таблетите

„ИТИ – ДГ“ предоставя работна среда с богат набор от инструменти. По време на ситуациите децата 
използвайки инструментите: местеха обектите чрез влачене; подреждаха пъзели; ограждаха в различни 
цветове и дебелина на контура; рисуваха; вграждаха геометрични фигури; създаваха нови обекти от фи-
гури; свързваха с линии и стрелки; оцветяваха; възприемаха различни звуци и звукове.

Експерименталната работа започна със ситуация по БЕЛ – първата за седмицата, на тема „Грижа за 
здравето“. В нея се обясни и демонстрира работата с интерактивна дъска и работата с интерактивна дъс-
ка и таблети, след което децата се упражняваха и самостоятелно решаваха поставените задачи (Фигура 
2) Задачите на таблетите са аналогични на тези, реализирани фронтално с групата. Учителят задава зада-
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чите и всички деца работят по едни и същи задачи. Може да се проследи работата на избрани деца. Ка-
то по този начин се оценяват уменията за работа с интерактивни технологии, както от учителя, така и от 
самите деца.

 

Фигура 2. Работа по темата „Грижа за здравето“

По подобен начин се проведоха и останалите ситуации: „Количествено сравняване на групи до 5 
обекта“ и „Числото 6 и неговата цифра“ по математика и „Помагам у дома“ и „Домашни животни и до-
машни любимци“ по околен свят. Тъй като децата бяха вече запознати с методите на работа с технологи-
ите, не се налагаше да се обяснява подробно, а само се допълваха и коригираха неправилни или неси-
гурни действия (Фигура 3)

 

Фигура 3. Работа по математика и околен свят

След експерименталната работа се проведе анкетно проучване за мнението на децата към учебния 
процес по време на изследването. Анкетата се проведе индивидуално с всяко дете в свободния дневен 
режим. Тя включва 6 въпроса за установяване желанието на децата за работа с технологии и отношение-
то им към тях.

Анализ на получените резултати
1. Анализ на анкетна карта за учители
Цел на анкетната карта е да се установи професионалната готовност на педагозите за включване на 

нови информационни технологии в образователно-възпитателния процес в детската градина и тяхната 
психологическа нагласа за това. В анкетата взеха участие 16 учители от ДГ “Коледарче” и ДГ “Райна Кня-
гиня” гр. Бургас. 

Диаграма 1. Брой дигитални устройства, на разположение на учителя
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Всички анкетирани са жени, средната възраст е 47 години, средният професионален стаж е 22 годи-
ни и всички работят в голям град. Всички анкетирани използват информационни технологии и могат да 
работят с компютър. Близо 19% разполагат с 1 цифрово устройство, 25% с 2, 19% с 3, а останалите 37% с 
повече устройства (Диаграма 1).

На Диаграма 2 са показани резултатите от отговора на въпроса: „На какво ниво можете да работите 
с компютър?”. Вижда се, че по-голямата част от учителите имат компетенции да работят с информация в 
интернет. 1/3 от тях работят активно с приложения от Офис пакета на Майкрософт. 

Диаграма 2. Самооценка на дигиталните умения на учителя
На въпроса „Полезни ли са новите информационни технологии?“ почти половината категорично смя-

тат, че са полезни за възпитанието и обучението на децата, а другата половина, че са полезни в зависи-
мост от използването им (Диаграма 3).

Диаграма 3. Полезност на новите технологии
81% от учителите смятат да повишават квалификацията си и желаят да е в насока: работа с програми 

за създаване и обработка на графични изображения (75%); работа с програми за обработка на звук и ви-
део (50%); програмиране (31%); публикуване и администриране на web страници в Internet (25%) (Диа-
грама 4).

Диаграма 4. Желание за квалификация
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Според 25% от анкетираните, съвременната детска градина няма капацитет да осигури обучение с но-
ви дигитални технологии, според 31% има, а по-голямата част 44% – не могат да преценят. Превенция за ки-
бер опасностите правят често 45% от изследваните, 44% – понякога, а 11% не са запознати с тази дейност.

2. Анализ на анкетна карта за децата
По време на анкетирането децата отговаряха активно с голям ентусиазъм. Непрекъснато задаваха до-

пълнителни въпроси. От отговорите на децата става ясно, че всички са боравили без затруднения с табле-
тите и софтуера, и им е било интересно. Всички желаят да научават новия материал, като разказът и обяс-
нението на учителя са придружени от видео, звук и работа с интерактивни технологии.

На въпрос „Кои задачи искаш да изпълняваш?“ прави впечатление, че 90% от децата желаят да реша-
ват задачите и от учебната тетрадка и от софтуера на интерактивния модул, и едва 10% само от електрон-
ното помагало. Това показва, че работата с хартиеното тяло трябва да се запази и да се съчетава с рабо-
тата с дигитални учебни ресурси. 

Единодушно всички деца желаят да работят ежедневно и по-продължително с технологиите. Всяко 
дете е разказало на родителите си за работата през изминалата седмица, което освен от отговора на по-
следния въпрос от анкетата, се потвърди и от проявения огромен интерес от страна на родителите, които 
задаваха много и разнообразни въпроси.

3. Съпоставителен анализ.
За правилното оценяване на експерименталното изследване по трети критерий – „Разнообразяване 

на образователно-възпитателния процес“, се проучи, анализира и сравни съдържанието и броя на упраж-
нения в стандартно учебно помагало (учебна тетрадка) и съответния брой упражнения в софтуерния па-
кет „ИТИ – ДГ“. В детското заведение се работи с програмните системи „Аз съм в детската градина“ и „Аз 
ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“. Програмната система „Аз съм в детската градина“ – IV група 
е одобрена със заповед РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката. Педагогиче-
ската система осъществява връзката между детското развитие с целите, очакваните резултати и формите 
на организация на педагогическото въздействие, съобразени със съдържателните ориентири по държав-
ните образователни стандарти. 

„Книга 1“ от комплекта с учебни помагала на издателството е предназначена за индивидуална рабо-
та на всяко дете през първото полугодие. В нея са предложени игрови, занимателни, логически и практи-
чески занимания по образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, 
Изобразително изкуство [3]. Книгата е богато илюстрована – привлича погледите на малчуганите. Дидак-
тичният материал е изложен по достъпен начин и децата се ориентират дори без да им се чете или казва 
условието. На една страница може да се работи по различни образователни направления, като информа-
цията е систематизирана и тематична за цялата учебна седмица. В Книгата максималния брой предвиде-
ни задачи за една педагогическа ситуация са четири. Към тях учителят може да зададе многобройни въ-
проси, но колкото и да са те работата, която трябва да извърши детето е малко и за кратко време. Веднъж 
изпълнена задачата не подлежи на модифициране или корекции (хартията е нарисувана). 

„ИТИ – ДГ“ е разработен в помощ на детския учител за интегриране на съвременни информационни 
технологии в учебно-възпитателния процес. Модулът включва цялостни мултимедийни ситуации, след-
ващи теми от учебното съдържание и разпределението на програмните системи „Аз съм в детската гра-
дина“ и „Аз ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“. Приложен е интердисциплинарен подход чрез 
реализиране на разнообразни връзки между образователните направления. Модулът предлага изклю-
чително висока нагледност. Включва илюстрации, снимки, видео, автентично озвучаване, анимация [2].

В разработените учебни ресурси, използващи „ИТИ – ДГ Интерактивен модул“ задачите са много 
на брой, разнообразни, с възможност за корекции, за творчество, за решаване по различни начини, за 
вграждане на изображения, звук и видео, с използване на различни инструменти, с които се рисува, оц-
ветява, огражда, защрихова, преместват се обекти и др. 

4. Анализ на наблюдението
В предучилищна възраст мисленето на децата е нагледно-образно. Онагледяването благоприятства 

за осмисляне на знанията и предпазва децата от механично заучаване. Възприятията са по-пълни и трай-
ни, когато са съчетани с подходящи практически дейности и дидактични игри. 

4.1 Наблюдение в група “Звездичка”
В проведените педагогически ситуации при работата с таблети децата имаха възможност за лично 

съприкосновение с илюстративния дигитален материал. Наблюдението регистрира значително увелича-
ване на стабилността на вниманието. 
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Предложените план-ситуации бяха интересни и забавни за децата и те бързо усвоиха начина на рабо-
та с интерактивната дъска и таблетите и се справиха с лекота с поставените задачи. Дори децата със СОП 
боравеха с много желание и без притеснение. Ограниченият брой на таблетите постави участниците в ре-
жим на изчакване (децата се редуват), но това допринесе за съвместна работа в екип, която развива ко-
муникативни и социални умения (фиг. 6 и фиг. 7).

 

Фигура 4. Моменти от работата

Децата проявиха много голям интерес и желание да получат нови знания. Те лесно възприемаха по-
дадената информация, а обучителният процес преминаваше забавно за цялата група. Мотивацията за ра-
бота у децата е многократно по-висока. Даваха идеи за нови задачи, за нови методи на поднасяне на ин-
формацията. Изказваха мнения и даваха препоръки. Непрекъснато задаваха въпроси и дискутираха по-
между си.

Визуалното представяне на обектите създаде условие за съзнателно наблюдаване, което улеснява 
детето в по-цялостно възприемане на реални обекти. Използването на разработените учебни ресурси, 
включващи интерактивна дъска и таблети, заинтригува и развълнува децата от група “Звездичка”, както и 
техните учители, които се увериха в безкрайните възможности на технологиите, интегрирани в образова-
телно-възпитателен процес. Това стана ясно от обратната връзка от колегите – учители на групата и от ро-
дителите на децата, които проявиха огромен интерес от случващото се. Резултатът от боравенето с техно-
логиите е висока игрова активност на децата и стимулиране на техния интерес и любопитство.

4.2. Наблюдение в група “Бонбони”
Ситуациите проведени в група “Бонбони”, бяха същите по тема и съдържание, като ситуациите в група 

“Звездичка”, но без информационни технологии. Материалът за усвояване беше поднесен по стандарт-
ния начин с дидактични игри, фронтална беседа обяснение от учителя, представяне на табла и картини 
за онагледяване, работа в учебна тетрадка и обобщаване на темата. 

Децата започваха ситуациите с огромен ентусиазъм, отговаряха на въпросите, забавляваха се с игри-
те, които им се предлагаха. Около 10 минути по-късно някои от по-активните започваха да говорят и да не 
изслушват другарите си, вниманието им се насочваше в друга посока. Учителите сменяха дейностите, при 
което за кратко се постигаше предизвикване на интерес, но след малко децата отново започваха да шу-
мят. В някои от ситуациите се използва аудиоуредба, за да се възприемат различни звуци от заобикаля-
щата среда. При работа в учебните тетрадки, задачите бързо се изчерпваха и учителите предлагаха пред-
варително подготвени допълнителни задачи или усложняваха наличните такива. 

Въпреки огромните усилия на учителите за подготовка и реализиране на учебния процес, децата от 
група “Бонбони” не бяха ефективни и мотивирани. Изпълняваха задачите по-скоро като задължение, кое-
то няма как да избегнат. Методите и средствата използвани в група “Бонбони” вече не са актуални. От го-
лямо значение за по-нататъшното развитие на децата е прилагането на интерактивни методи на обуче-
ние при подготовката и реализацията на преподавания материал.

Изводи:
Включването на интерактивните технологии в дейността на децата, предизвика у тях оправдан инте-

рес и вълнение. Това се изразява в поведението и отношението помежду им. Децата, нямат търпение да 
се включат в занимателните дейности, но големият брой деца предизвиква неудобство в процеса на ра-
бота, което довежда до поставянето на правила при работа с интерактивни технологии. Въпреки това, де-
цата много смело боравят с актуалните технологии. Поправят успешно възникналите в процеса на игра 
грешки, чувстват се много уверени и доволни от това, че се справят сами и безпогрешно. 

  Професията на детския учител е феминизирана по общоизвестни причини. Младите учители са в 
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пъти по-малко от възрастните, което е разбираемо от средната възраст и средния професионален 
стаж.

  Динамиката на съвременния начин на живот налага използването на информационни технологии 
и учителите са наясно с изискванията за съвременно обучение и образование, информират се не-
прекъснато за новостите, но имат нужда от допълнителна квалификация. 

  Съвременната детска градина и начално училище нямат възможност да осигурят ефикасно обуче-
ние с новите информационни технологии, което затруднява учителите в работата им. 

  Децата изявяват огромно желание за работа с интерактивната дъска и таблети.
  Наличието на умения за използване на технологични средства се потвърждава от липсата на за-
труднения при работа с тях.

  Разработените дидактични материали, включващи информационни технологии, с в пъти по-инте-
ресни и разнообразни.

  Упражненията и задачите са много на брой с възможност на вариации.
  Големият брой инструменти на ИТИ-ДГ позволява свобода на действие и развива творчески и ми-
словни процеси.

  Използването на технологиите по най-добрия и полезен за децата начин, допринася за нарастване 
на ефективността в процесите на преподаване и възприемане на учебния материал. Децата са по-
мотивирани в желанието си да учат. 

  Традиционният учебен процес се разчупва и обучението става по атрактивно. Провокира се позна-
вателната активност на децата и се постига интерес към учебния материал.

  С включването на информационни технологии в обучението, се отварят нови възможности пред 
учителите за прилагане на творческо и иновативно мислене при подготовката на преподавания ма-
териал.

Заключение 
Използването на интерактивни технологии в процеса на работа, създава условия за повишаване актив-

ността на децата в хода на тяхното развитие. Постига се по-голяма нагледност по време на ситуация. Орга-
низира се разнообразна среда, в която може да се осъществи субект – субектно отношение. Децата не въз-
приемат познания пасивно, а дейно усвояват нови знания, умения и отношения. Посредством интерактив-
ните технологии, с които се запознаха по време на изследването, децата могат да сравнят себе си с остана-
лите, да преценят къде се намират те спрямо другите в групата. По този начин възпитателното въздействие 
се осъществява, чрез партньорството между децата. Това, от своя страна води до възможността те да се ин-
формират за своите постижения и да съпоставят себе си с другите. Освен това, когато децата знаят, че кон-
тролът не е изцяло вън от тях, те се чувстват по-уверени в себе си, а също така и по-мотивирани. Може да се 
отбележи, че поведението на деца, които не са толкова активни и обикновено предпочитат да наблюдават, 
са по-инициативни и определено показват желание да се включат в работния процес.

Няма успешна дейност без мотивация. А обучението, особено в тази възраст, освен всичко останало 
трябва да бъде и приятно. В тази насока интерактивните информационни технологии помагат на децата 
да разширят своята информираност по един приятен и достъпен за тях начин. 

Това, което прави, разработените учебни ресурси привлекателни и атрактивни за децата е, че съчета-
ват илюстрации, анимации, автентично озвучаване и други ефекти. Ако при използване на интерактивна 
дъска и таблети децата изпитат позитивни емоционални стимули в процеса на възприемане на матери-
ала, тогава шансът да се разбере нужната информация е много по-голям. А, за педагога това е една бога-
та база от материали, средства, върху която може да разгръща своите възможности и да твори. 

Описаните модели на провеждане на педагогическа ситуация очертават посоките, в които педагога 
трябва да търси динамиката в своята работа. Ключов елемент е дозирането – не може да се отрече роля-
та на фронталната работа, нито да се издигнат в култ технологиите.

Предучилищната педагогика има своите стабилни научни основи, на които съвременния учител тряб-
ва да стъпи и да реализира ефективна образователно-възпитателна работа като се съобразява с конкрет-
ните условия и възможностите на децата, с които работи. Динамиката при реализиране на ситуациите 
трябва да се управлява от учителя. Тук е неговата роля на координатор и ръководител. 

Изискванията към съвременните учители постоянно нарастват в променящия се свят, в който живе-
ем. Педагозите имат нужда от нови инструменти, за да се справят с проблемите и да стимулират децата 
да учат. Непрекъснато трябва да подобряват уменията си да създават и подбират подходящи мултиме-
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дийни продукти и други електронни ресурси, които да адаптират спрямо дидактическите цели на обуче-
ние. Педагогическата компетентност ще позволи на всеки учител да открие нужното съотношение между 
традиционното обучение и иновациите. Той трябва да бъде готов да поема рискове, да опитва нови ме-
тоди и подходи и да използва рационално това, което децата най-много обичат да правят.

Създаването и прилагането на електронни ресурси в образователно-възпитателния процес в детската 
градина изисква необходимата техническа обезпеченост на детските заведения. Детските градини тряб-
ва да се превърнат в едно модерно място за развитие на децата. За да отговарят на съвременните изиск-
вания на 21-ви век, трябва да се инвестира в технологии. 

В заключение може да се заяви, че всяко докосване на децата до интерактивните информационни 
технологии поражда у тях трепети и вълнения, активизира ги, мотивира ги да мобилизират както придо-
битите вече знания, така и да бъдат добри другари, да си помагат, да се изчакват, да работят съсредото-
чено и бързо. Съвременните средства за обучение формират и развиват у децата редица положителни 
качества, които с вече по-старите методи и средства на работа не биха могли да се постигнат. 

Notes:
1. Папанчева, Р., К. Димитрова, Р. Карадимитрова, В. Георгиева, К. Митева, К. Папанчева, Л. Дермен-

джиева, Я. Маврова, „ИТИ-ДГ” – Интерактивен модул. Образователен софтуерен пакет, Изкуства, 
София, 2016
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Abstract: The modern child grows into a new world full of challenges. The modern child grows in a fast de-
veloping technological world and the teacher must work in new ways, interes  ng for children and mee  ng their 
needs. Technology is changing not just the way of entertainment, and the way we perceive the world and com-
municate with detsata. Tova require more frequent use of innova  ve methods and technologies in the educa-
 onal process. From the above results and the purpose of the papers presented, namely to encourage, mo  -

vate and develop prac  cal skills in children to work with interac  ve whiteboard. The use of mul  media is an ef-
fec  ve method that should be integrated into the educa  onal process for improving the quality and durabili-
ty of knowledge of children in kindergarten. The teacher is the one who is called to cause a change in the child 
and from there - in the world.

Keywords: computer, interactive whiteboard, educational games, independence, creativity.

През последните двадесет години обществото е свидетел на революцията на информационните и ко-
муникационни технологии достигаща по-далеч, отколкото повечето от хората сме си представяли. Тези 
технологии са неразделна част от ежедневния живот на всеки от нас, в това число и на децата. Те са съ-
временното предизвикателство и за образованието. Бързото им развитие обхваща области, свързани с 
разработването и използването на нови методи и средства за обучение, открива нови възможности за 
подобряване на учебно-възпитателния процес не само в училище, но и в детската градина. Мултимедий-
ните презентации и забавните компютърни игри подпомагат нагледно-образното представяне на съот-
ветния материал и го правят лесен, достъпен и интересен за децата. Мултимедийната технология има ре-
дица предимства пред традиционните образователни технологии относно оптимизиране на обучението 
в предучилищна възраст. Поднесена по този начин информацията достига лесно и бързо до децата. Те с 
голям интерес наблюдават, отговарят на въпросите, участват активно в дадената ситуация. Компютърни-
те и информационните технологии стават неизменна част от нашето ежедневие. Те развиват незаменими 
умения за координация, обработване на голямо количество информация за кратко време, креативност, 
съобразителност, рефлекси и др. Все по актуален става въпроса за компютъра и мястото му в детския жи-
вот. Все повече деца са привлечени от компютъра и искат да го разбират. Ние педагозите следва да отбе-
лежим тази реалност и да направим коректен анализ на този процес. Предучилищната педагогика е на-
ука за бъдещето на личността и поради това тя не бива да стои в страни от този аспект, че компютърът е 
навлязъл и ще навлиза все повече в живота на детето. Бихме могли да очакваме, че това ще промени и 
образователните стандарти. Компютърните обучаващи програми са близки до класическото разбиране 
на автодидактичната игра. Програмите предназначени за деца, са създадени така, че децата учат по-бър-
зо и по-качествено, защото в тях са вградени и звук и образ, които веднага посочват на детето грешки-
те и пътищата за тяхното решение. Така обучението придобива друга форма – игрова. Поради това дете-
то възприема компютъра като любима играчка, а педагозите като средство за повишаване на изисквани-
ята към съдържанието на образователно-възпитателният процес. Съчетаването на визуалния и звуковия 
компонент с използването на тактилни и кинестетични усещания /компютърната мишка/ осигуряват мо-
делиране на емоционалните преживявания на децата, а това повишава развиващите функции на учебния 
процес. Създателите на програми са се ориентирали към развитие на пространственото мислене, зрител-

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТА НА ДЕТЕТО

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE LIFE OF CHILD

Димитринка Цолова Найденова
Детска градина: „Славейче“, гр. Враца

Dimitrinka Tzolova Naydenova
Kindergarten: „Nightingale“ c. Vratsa
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ната памет, развитие на слуховите възприятия и концентрацията на вниманието на детето. Компютърът 
прави децата самоуверени. Компютърът не се кара и не гледа строго, когато някой направи нещо грешно. 
Той помага на децата да се концентрират и да бъдат активни участници в процеса на взаимодействие. Та-
кива деца не се нуждаят от съжаление и щадене, защото това засилва усещането им, че са „други“ и на-
малява вярата им в собствените им способности. Сядайки пред компютъра, те имат възможност да из-
явят своите възможности, без да се притесняват от своите връстници или от учителя. В същото време те 
не се чувстват самотни и изоставени, защото компютърът чрез съответния софтуер им предлага подкре-
па и партньорство. Ето защо компютрите събуждат самоувереността у децата. Доц. Факирска споделя, че 
при работа с хиперактивни деца компютърът също е от полза. Когато играят игри, те се държат така, как-
то друг път не са се държали. До такава степен са привлечени от анимацията, че се застояват за по-дълго 
пред компютъра и участват активно при решаване на задачата. Любимите герои ги привличат, интригу-
ват ги и ги правят съучастници в играта. Чрез него се повишава и емоционалната интелигентност на деца-
та [1]. За разлика от традиционни игри компютърните игри притежават възможността за представяне на 
игровия замисъл едновременно зрително, звуково, анимирано, което ги прави изключително желани от 
децата, защото напълно импонират на техните възрастови особености и възможности. Участието на по-
вече от един анализатор гарантира привличане на детското внимание за по-дълго време. Компютърът е 
може би единственото средство, което може търпеливо да партнира на детето, без да го ругае за допус-
натите грешки, без да се присмива, без да го унизява. Те ги възприемат като жива, умна играчка, с която 
могат да играят, да се учат, да спорят. Компютрите повишават емоционалната интелигентност на детето:

  Те стимулират не само емоционалната, но и мислещата част на мозъка. Чрез тях емоции и разум се 
развиват в синхрон.

  Правят научаването интерактивно и така  се приспособяват към предпочитания от детето стил на 
учене.

  Придобитите умения – интелектуални и емоционални стават втора природа.
  За разлика от хората те никога не са уморени да прочетат една приказка, да обяснят някакъв факт 
или да изиграят дадена игра.

  Те провокират детското въображение и стимулират творчество. Затова работа с компютър може да 
започне да се гради още в най-ранна възраст. В трета и четвърта група са подходящи за едно целе-
насочено въздействие в тази посока.

Материално-техническата база в детска градина „Славейче“, гр. Враца дава възможност да се про-
вежда качествен възпитателно-образователен процес, в който традициите и иновациите успешно да се 
допълват. Наличието на мултимедиен пакет, предоставен ни от издателство „Изкуства“ стана предимство 
не само за децата, но и за самите нас. В следствие на което започнахме да използваме приложените иг-
ри и мултимедийни презентации в трета подготвителна възрастова група. Работейки по програма „Стъп-
ка по Стъпка ние осигуряваме благоприятни условия на децата да изживеят пълноценно своето детство 
и да се подготвят за предизвикателствата на ХХІ век. Един от основните ни приоритети е индивидуален 
подход и право на избор в центровете за дейност. Всеки център има разнообразно оборудване и матери-
али, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин 
те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение.Това ни дава възмож-
ност в своята работа да прилагаме както групова, така и индивидуална организация.

  

Фигура 1. Работа с компютър и мишка
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Развитието на отношение на детето към компютъра започва тогава, когато то забележи първоначал-
ната връзка между клавиатура и монитор, а след това мишка и монитор. В този момент то прави откри-
тие, че може да влияе върху екрана, да го контролира и да определя той как да изглежда. Това откритие е 
сравнимо, че моливът, управляван от детето, остава следа върху листа хартия. Поради това на първо мяс-
то децата се запознаха с някои основни правила за ползване на компютър.

Да не се навеждат близо до десктопа, а да се облегнат удобно на облегалката на стола, за да не си ув-
редят зрението и изкривят гръбначния си стълб. При работа с мишката да поставят показалеца върху ле-
вия бутон и прикрепяйки я с палеца и малкото пръстче да я придвижват в определена посока.

  

Фигура 2. Образователни игри

На следващ етап децата получиха практически умения за работа с интерактивна дъска. Те трябваше 
да заменят компютърната мишка със специално пригодена за това химикалка.

Фигура 3. Мартеничка – подарък

След което проведохме открита педагогическа ситуация по Образователно направление „Околен 
свят“. За ограждане и местене на средата се приложиха инструментите на програма Open-Sankore. За ак-
тивизиране на познавателните интереси към предстоящата дейност използвах приказка за Баба Марта. С 
цел поощряване на децата и мотивация за поредната игра добавих звук – аплодисменти и играта: „Мар-
теничка – подарък“. Тя се изразява в следното: с помощта на инструмента „премести обект“ учителя или 
дете поставят в кошничката по една мартеница, като награда за извършено действие. Включената звуко-
ва индикация като оценка на изпълнението на задачата, оказа положително емоционално въздействие 
върху децата и стана стимул за овладяване на нови знания.

Място на провеждане: Детска градина „Славейче“ – гр. Враца. Трета подготвителна възрастова група 
„Слънце“. Образователно направление: „Околен свят“. Ядро: „Социална и здравословна среда“. Тема: „Аз 
имам право на здравословна храна“. Цел: Насърчаване мотивацията, активността и развитие на практи-
ческите умения на децата за работа с интерактивна дъска.

Задачи:
  Разширяване на представите за правото на здравословна храна и отговорностите свързани с това 
право.

  Стимулиране на познавателния интерес към здравословно хранене и здравословен начин на живот.
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Методи на педагогическо взаимодействие: интерактивни методи, беседа, разговор, игра, екипна работа.
Похвати: ситуационни игри, поощрения. Дидактични средства: интерактивна дъска, картинки.
Очаквани резултати:

  Познава основните си права и спазва правила за здравословно хранене и здравословен начин на 
живот.

  Проявява познавателен интерес към здравословното хранене и здравословен начин на живот.
  Притежава практически умения за работа с интерактивна дъска.
Междупредметни връзки: Български език и литература, Ядро: „Звукова култура“, Математика, Ядро: 

„Количествени отношения“, Физическа култура, Ядро: „Игрова двигателна дейност“ 
Предварителна подготовка на учителя:

  Проучване и прилагане на образователни игри, включени в мултимедиен пакет ИТИ в ДГ на изда-
телство „Изкуства“.

  Разучаване и използване на програмата Open Sankore за интерактивна бяла дъска.
  Осигуряване на необходимите материали за работа с децата .
  Изготвяте на план-сценарии.
Предварителна подготовка на децата: запознати са с правата и задълженията на децата; запознати 

са с правилата за здравословно хранене; получили са умения за работа с интерактивна бяла дъска. Въве-
дение и емоционална нагласа. Легенда за Баба Марта.

Интерактивни игри: „Полезни и вредни храни“, “Образувай групичката на…“, „Да построим пирамида-
та„ – затвърдяване знанията за здравословни храни, групирайки ги според техния произход и обемите, в 
които храните от различните групи следва да бъдат консумирани. Подвижната игра: “Полезна или вредна“.

Междупредметни връзки с ОН „Математика“ - интерактивната игра: „По колко са?“ и с ОН “Български 
език и литература“ - „Постави буквите на тяхното място“.

Автодидактична игра: „Права и задължения“ - обобщаване знанията на децата за правата. Песен 
„Права и задължения“.

След провеждането на педагогическата ситуация децата станаха по-самоуверени в действията си 
върху дъската, още повече се засили желанието им за игра и за справяне с поставените им под формата 
на игра задачи. Образователните игри предложени ни от издателство „Изкуства“ прилагаме не само в пе-
дагогическата ситуация, но и във времето за избор на дейност от децата. Така те имат възможност сами 
да изберат играта и по непринуден начин да затвърдяват получените знания.

Съчетаването на индивидуалната работа в книгата на детето с използване на интерактивна дъска и 
образователен софтуерен пакет, допринесе за по-интересното поднасяне на информацията и трайно ус-
вояване на знанията от страна на децата. Поставяйки децата в ситуации сами да достигат да дадени из-
води, се създадоха предпоставки за развиване на критично и творческо мислене.
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Abstract: Education and training on Road Safety Is a type of social learning, where the role of practical 
skills is leading. It has to be implemented through new approaches to delivering educational content and in 
combination with innovative technologies. The possibilities of new technologies develop the information culture 
and enrich the cognitive potential of children from an early age.

By linking innovative and traditional methods of education and training, we strive to help children realize 
themselves as active participants in road traffic, identify the dangers that hide the street and learn patterns 
of safe behavior. Since 2003 Is a Road Traffic Safety Curriculum in the kindergarten, according to which Traffic 
Safety training is an integral part of the education and training process. The foundations of the common culture 
and behavior of the personality are put into pre-school age. From that moment on, children should be prepared 
for their “lifelong” profession - a pedestrian-like movement.

Keywords: Transport culture, Innovation technologies, Interactive methods, Road Safety 

Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за изграждане на отноше-
ние към пътната безопасност. В този начален етап, ние педагогическите специалисти, целим да надгра-
дим развитието на уменията на децата за включване последователно в различните роли на пътя, като пе-
шеходец, велосипедист и в крайна сметка – да създадем положително отношение и поведение към път-
ната безопасност за всички участници в движението. 

Ето защо, обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването и усъвършенстване-
то на навици и умения на децата като участници в съвременното пътно движение. Ние възрастните вече 
сме се приспособили към интензивното автомобилно движение. На същото трябва да научим и нашите 
деца и така да ги предпазим от нещастия на пътя [1].

Длъжни сме да направим всичко възможно, за да достигнем до всички деца и до всички, които имат 
отношение към тяхното възпитание и опазване на живота им.

Необходимо е не само в дни на национални кампании да обменяме опит и организираме меропри-
ятия. Времето, в което живеем изисква от нас интензивни действия за поставяне началото на нова култу-
ра за безопасно участие в пътното движение.

Всяка година над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия, от които над 25 заги-
ват. Голяма част от пострадалите деца остават с трайни увреждания за цял живот. За пътнотранспортните 
произшествия с деца основна вина носят възрастните. За периода 2011-2014г. от пътнотранспортни про-
изшествия са загинали 114 деца и 4236 са били тежко ранени. За периода от 01.01.2016 до 31.12. 2016г. 
са загинали 28 и са били ранени 1160 деца 4. Като пешеходци децата стават жертви предимно в райони-
те на населените места където живеят, когато пресичат платната за движение, играят по улиците без кон-
трол. Всяко тежко пътнотранспортно произшествие с участие на деца е ужасна трагедия за семействата, 
за близките, за обществото като цяло. Такъв голям брой пострадали деца от пътнотранспортните произ-
шествия в нашата страна е неприемливо и недопустимо 1.

Според статистиката на УНИЦЕФ, от всички участници в движението най-уязвими са децата. Такава ста-
тистика е стряскаща за всяко едно общество, което се стреми да съхрани живота на най-ценното – децата. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ И ТРАДИЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

USE OF INNOVATIONS AND TRADITIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
IN ROAD SAFETY TRAINING IN THE KINDERGARDEN

Камелия Цакова Кръстева, Галя Иванова Величкова
Детска градина „Зора”, гр. Враца

Kamelia Tsakova Krusteva, Galya Ivanova Velichkova
Kindergarden „Zora”, Vraca
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Безопасността на децата, като участници в пътното движение е изключително важен проблем, който 
трябва да се разреши. Налице е Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпи-
танието и обучението по БДП в системата на предучилищното и училищното образование; Национална-
та стратегия на Република България за подобряване на безопасността на движението по пътищата за пе-
риода 2011-2020г.; Концепция за възпитанието и обучение по безопасността на движението по пътища-
та в детската градина и българското училище; Учебна програма по БДП за детската градина;Учебна доку-
ментация по Методика на преподаване на БДП; Квалификационни курсове за учители по БДП. Всички те-
зи документи са в помощ на учителя в обучението по безопасно движение.

Самото обучението по БДП трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и 
възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътства през цялото му развитие. 
Малките деца не осъзнават опасностите, които крие пътя, а някои юноши съзнателно ги търсят. Ето защо, 
обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването и усъвършенстването на защит-
ните механизми на децата като участници в съвременното пътно движение. Неговата дългосрочна роля 
е създаването на определен начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само 
личната безопасност на детето, но и сигурността на останалите участници в движението2.

Затова насочихме усилията си към формиране у децата на нова култура – транспортната култура, коя-
то включва в себе си:

  система от знания, умения и способности за безопасно поведение и опазване на собствените и на 
околните, здраве и живот; 

  компетентности, ценностна ориентация и мотивация за обогатяване на знанията и усъвършенства-
не на уменията за безопасно поведение;

  начин на мислене, култура на бита и поведението, и защитни механизми на отделната личност, с 
цел осигуряване не само на личната безопасност, но и на сигурността на останалите участници в 
движението;

  дисциплинираност, отговорност и самоконтрол на собственото поведение 5.
Глобалната цел на възпитателно-образователния процес по БДП изисква у децата от I – III (IV) група 

да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно 
придвижване като пешеходци 7.

Екипа на Детска градина „Зора” разбира важността на проблема и нуждата от повече работа по БДП, 
защото безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми, кои-
то стоят пред обществото, тъй като е свързан с опазване на живота и здравето на децата и подготовката 
им на знаещи, можещи, културни и отговорни участници в движението. 

На Педагогически съвет, проведен на 12.11.2009 г. в Детска градина „Зора” на основание на Писмо на 
МОН № 9105-235/27.08.2008г. и Писмо № 9105-257/09.09.2009г. бе избрана Комисия по „Безопасност на 
движение по пътищата”. Всяка година комисията изготвя план за работа, който съдържа цел, задачи, дей-
ности за осъществяването им по месеци съвместно с КАТ – гр. Враца. 

За приобщаване на семействата към работата на комисията и живота на детското заведение се про-
веждат различни форми на взаимодействие по разглеждания проблем във всички възрастови групи: ан-
кети; изложби; партньорски срещи; празници; тренинги; конкурси за рисунки и макети и др. Комисията 
по БДП през уч. 2016/2017г. осъществи следните дейности:

  Организира и проведе заедно с учителите две изложби на теми: „Мама, татко и аз на пътното плат-
но” и „Къде играя безопасно”. 

  Проведе една анкета на тема „Виновни ли са пешеходците?” с участието на всички родители от дет-
ската градина.

  Актуализираше периодично информацията на таблото по БДП със следните теми: „Внимание деца-
та тръгват на училище”, „Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произ-
шествия”, „Да пазим децата на пътя”, „Правила за безопасно движение”.

  Проведе лекция – беседа в подготвителните групи с инспектор в сектор „Пътна полиция”- Враца, в 
началото и в края на учебната година.

  Организира и предостави средства на учителите в детската градина за провеждането на Седмица 
на безопасното движение под надслов „Правила за движение на пешеходците”. Формите в които 
се проведе тази седмица бяха различни: състезание – викторина, развлечение, празник, симула-
ционни игри и интерактивни игри.

  Четвъртата глобална седмица на Организацията на обединените нации за пътна безопасност /8-14 
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май/ също беше отбелязана подобаващо от подготвителните групи съвместно с пътен полицай от 
КАТ, гр. Враца.

  Обновяване с нови рисунки на таблото „Детско творчество по БДП”.
Създадохме кабинет по БДП, в който има много методическа и детска литература, ламинирани таб-

ла, макети, пътни знаци, светофарни уредби, играчки – превозни средства, постер и табла. През години-
те кабинета се обогати с интерактивна площадка по БДП с пътни знаци, интерактивна светофарна уредба, 
интерактивна бяла дъска, които подобриха работата и дадоха възможност да се приложат нови методи в 
обучението и да се развие творчеството на учителите по БДП. През 2015 година Детската градина получи 
награда от кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата в катего-
рия „Група /формация/ на годината” – „Група със засилено изучаване на БДП”. 

Фигура 1. Награда 

Обучението по БДП е предимно активно – действено, децата играят музикални, подвижни и дидак-
тични игри; моделират различни ситуации; включват се в състезателни игри. То не е изключено от проце-
са на ограмотяване, а е вътре в него. Това се дължи на интегративният характер с всички образователни 
направления. Необходимо е при обучението на децата да се усвояват не само знания и умения за безо-
пасност на движението, но и развитие на интелектуални умения за опериране с тези знания в практичес-
ки ситуации 3.

Това е целта, която си поставихме в началото на учебната 2016/2017г., като заедно с Комисията по 
БДП започнахме провеждането на практически ситуации в Първа и Втора възрастова група по глобални-
те теми «Нашата улица» и «Улично движение». 

За да постигнем поставените цели и оценим иновациите и тяхната приложимост, включихме интерак-
тивни методи и компютърни технологии при осъществяването им.

1. Куклен етюд и сюжетно-ролева игра «Да повозим Мечо».
2. Наблюдение на улично платно и тротоар.
3. Ситуационна игра «Къде играя безопасно?».
4. Развлечение «Счупеният светофар» с интерактивни и традиционни игри по БДП.
5. Игри по БДП за интерактивна бяла дъска.
Чрез общуване с децата, влизане в различни роли, много декори и кукли започнахме леко и плавно 

да разкриваме пред тях образователното съдържание по БДП. 
В началото на учебната година с развлечението «Да повозим Мечо» децата от двете групи влязоха в 

роля на пешеходец и пътник в превозно средство, като се срещаха с реалните опасности които се крият 
на улицата. Използвайки интерактивната площадка по БДП и сюжетно-ролевата игра децата придобиха 
реална представа за пътната среда. Преминаха по пешеходната пътека, откриха тротоара и заедно с Ме-
чо се качиха в автомобила на мама Меца. 
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Фигура 2. „Да повозим Мечо”

Следващата дейност по БДП съвместно с двете групи бе наблюдение на улицата до детската гради-
на. Заедно с родители излязохме извън детското заведение и наблюдавахме уличното платно и тротоара. 
Обърнахме внимание на децата къде се движат автомобилите и къде пешеходците и заедно преминах-
ме от единия тротоар до другия по пешеходната пътека. След което съвместно дискутирахме какво сме 
видели и правилно ли сме се движили ние и останалите участници в движението /автомобили/. Децата 
бяха впечатлени от минаващите тролеи и забелязаха някои от пътните знаци в близост до детската гради-
на. Споделиха как пресичат когато идват на градина с мама и татко.

Фигура 3. Наблюдение на уличното платно и тротоара около ДГ „Зора”

Съвременната пътна среда е враждебна за детето, тя е неестествена и противоречива, малките де-
ца не осъзнават опасностите, които крие пътя, затова ги поставихме в ситуация подобна на пътната. Чрез 
мултимедийна презентация и ситуационната игра „Къде играя безопасно” в съчетание с интерактивна-
та площадка по БДП дадохме възможност на децата да реагират адекватно и вземат правилно решение. 
Преминавайки по пешеходната пътека с помощта на светофара децата намериха правилното и безопас-
но място за игра. Разбраха колко е опасно да изтичват на уличното платно след топка и къде трябва да ка-
рат своите тротинетки.

За да разберат децата същността на обучението по безопасно движение като вид игра, при която во-
деща е ролята на практическите умения, формиращи се главно чрез подражание, личен опит и упражне-
ния проведохме още едно развлечение с интерактивни игри. В него активно участие взеха родителите, за 
да покажат своя личен пример. Включвайки интерактивна площадка и светофарна уредба отново поста-
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вихме децата в ситуация – да помогнат и реагират правилно при поправянето на светофара – игра „Счупе-
ният светофар”. Предложихме на децата игрите „Пешеходец и автомобил” и „Премини правилно по пе-
шеходната пътека”. Примера на родителите и педагогическия екип в интерактивните игри дадоха добри 
резултати и засилиха интереса и знанията на децата по поставените глобални теми. 

Фигура 4. „Счупеният светофар”

Развиващото се с динамични темпове общество в днешно време налага необходимостта от инова-
ционни промени в областта на образованието, все по-често се търсят алтернативни педагогически тех-
нологии. 

Именно затова преминахме обучение на тема ”Интегриране на технологии в детската градина чрез 
използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска”. Това обуче-
ние ни даде възможност да разработим игри по БДП с които да обогатим и затвърдим трайно постигна-
тите резултати до момента, да надградим и запазим интереса на децата към тази тематика.        

Фигура 5. Обучение

Информационните технологии ни дават възможност за изработване на алтернативно онагледени иг-
ри с различни като варианти, но еднакви по степен на трудност задачи. Чрез игровия подход стимулирах-
ме детската познавателна активност, давахме възможност на децата да решават различни ситуации без 
притеснение и в условията на емоционален комфорт. Дадохме възможност на децата да опитат игрите 
на компютър и след това на интерактивна бяла дъска. В началото част от децата се затрудняваха /от пър-
ва възрастова група/, но ентусиазма им се повиши, защото работата с компютър винаги повишава инте-
реса и емоционалната нагласа на децата, като от своя страна води до развитие на познавателния им по-
тенциал. Използвахме готови, достъпни за възрастта електронни ресурси, образователни игри, презента-
ции и енциклопедии, програмата Open-Sankore и интерактивна дъска.   
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Фигура 6. Игри с програма Open-Sankore

За следващата учебна 2017/ 2018г. заложихме отново съчетаването на традиционни методи с инте-
рактивни и компютърни технологии, за да затвърдим наученото и надградим нови знания, умения и спо-
собности за безопасно поведение и опазване на здравето и живота на децата на улицата. 

Развитието на информационно-комуникационните технологии разкрива много нови възможности по 
отношение на методите на обучение, като предоставя много нови технически и технологични средства, в 
това число и програмни продукти, чрез които може да се подрежда и предоставя информация. За да по-
стигнем всичко това през учебната година имахме изключителната подкрепа на Комисията по БДП, коя-
то съдейства за реализирането им.

Възможностите на новите технологии развиват информационната култура и обогатяват когнитивния 
потенциал на децата от най-ранна възраст. Използването на информационните технологии в съчетание с 
традиционните методи и правилното им дозиране в дейностите, води до по-добро усвояване на знания 
и умения у децата и до по- високо качество на обучението. 

От проведените дейности по БДП стигнахме до извода, че децата с желание и ентусиазъм приемат 
всичко ново. Повишената мотивация за активно участие в игрите неминуемо допринася за ефективността 
на обучението. Без да пренебрегваме или омаловажаваме традиционните методи, интерактивното обу-
чение позволява учителя да се превърне в медиатор, а не само в източник на информация.
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Abstract: The paper presents a project-work implemented into the kindergarten. The mini-project “Being a 
father” follows the work on the Mini Project “Children of The New Time”. Our goal was to support men as car-
ing, just, responsible and non-aggressive parents and guardians with a view to the full development and up-
bringing of children. We have placed the following tasks: To support and encourage parents in the most respon-
sible mission - raising and educa  ng children to become the best adults. To encourage parents /fathers/ to en-
gage in the lives of their children - to take part in ini  a  ves and events in the kindergarten, to support the ed-
uca  onal process; To provide an appropriate suppor  ve environment in the group – lectures, trainings, ini  a-
 ves, interac  ve games to enable the father’s ac  ve involvement the children’s community. The work on the 

Mini-project was divided into four direc  ons: Affi  liate mee  ngs of an educa  onal nature; Ini  a  ves of a social 
nature;Ini  a  ves of an ecological nature; Games with Dad. The results of the work on the mini project show the 
enormous signifi cance of the role of the fathers in the development of their children

Keywords: children, fathers, Ini  a  ves

Кампаниите за насърчаване на активното участие на бащата в живота на детето показват, че бащите 
имат необходимата мотивация да развият потенциала си на родители, но имат нужда от подкрепа, като 
им се предоставят повече възможности за включване в този процес, за да имат по-големи възможности 
да развият потенциала си на родители. Всяко дете има нужда от хармонично развитие, което може да по-
лучи само при участието и на двамата родители. Ако човек с раждането си не осъзнава съществуването 
на двата свята – мъжкия и женския – в лицето на майката и бащата – той много трудно би се ориентирал 
в света навън. Ако майката е тази, която дарява обич и топлина на детето, то таткото е този, който ще му 
вдъхне увереност да продължи по пътя и да преодолее трудностите. Променила ли се е ролята на бащата 
през последните години? Тенденцията е към приемане на грижовния баща, който е все по-силно ангажи-
ран с отглеждането на децата. Съществуват мнения, че всъщност ангажираността на бащите с отглежда-
нето на децата почти не се е изменила през годините. Забелязва се положителен ефект, когато и двамата 
родителите поделят отговорностите по възпитаването на децата. Няма един единствен правилен начин 
как бащите могат да бъдат включени. Вместо това има много видове бащинско участие във всички аспе-
кти на отглеждането на децата, например съвместна игра, присъствие, когато детето изследва света, во-
дене на периодични медицински прегледи. Качеството на бащинското участие се определя от естеството 
на взаимодействието с детето и адекватността на посрещането на детските нужди, а не само от количе-
ството време, прекарано заедно. Детската градина би могла да допринесе много за активното включва-
не на бащите чрез ежедневната работа на учителите и помощник-възпитателите1.

Мини – проектът,,Да бъдеш баща“ е продължение на работата по Мини – проект,,Децата на новото 
време”. Нашата цел бе да подкрепим мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагре-
сивни родители и настойници с оглед пълноценното развитие и възпитание на децата.

Поставихме си следните задачи:
  Да подкрепяме и насърчаваме родителите в най-отговорната мисия – отглеждането и възпитаване-
то на деца, които да се превърнат в най-добрите възрастни.

  Да насърчаваме родителите /бащи/ да се ангажират с живота на децата си – да се включват в инициа-
тиви и събития в детската градина, да се включват в подкрепа на образователно-възпитателния процес.

БАЩАТА  РАВНОПРАВЕН ПАРТНЬОР В ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

THE FATHER  AN EQUAL PARTNER IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 
KINDERGARTEN

Мими Леонидова Петрова
ДГ,,Зора“, гр. Враца

Mimi Leonidova Petrova
,,Zora“ Kindergarten, Vratsa
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  Да осигурим подходяща подкрепяща среда в групата – лекции, тренинги, инициативи, интерактив-
ни игри, които да дават възможност за активно включване на бащата в живота на детската общност. 

Очаквани резултати: осъзнаване огромната роля на бащинството като фактор в израстването и разви-
тието на детето.

Как започнахме?
С малко свитъче, на което имаше следния текст:,,Скъпи татко, твоето малко момче/ момиче те очак-

ва да бъдеш заедно с него в игрите, заниманията и всички забавни неща, които могат да се случат на ед-
но дете. Знам, че ще бъдеш до мен, защото това ми дава криле. Обичам те, татко!“

Тази неустоима покана даде тласък на нашият мини-проект. Решихме да работим с фокус-групи, за да 
дадем възможност на родителите да участват в удобно за тях време.

Първите стъпки...
Нашето училище за родители [1].
На първата партньорска среща запознахме родителите с Мини-проекта, обосновката на проблема, 

целта и инициативите, предложени от нас2. На следващата партньорска среща предложихме Кратък на-
ръчник за бащата: добрият баща:

  осъзнава, че времето прекарано с детето е инвестиция;
  се ангажира с живота на децата си, включва ги в своя живот и в живота на възрастните;
  участва в инициативи и мероприятия в детската градина;
  участва в,, Работилничките за родители”, организирани ежемесечно в групата;
  добрият баща е строг, но справедлив;
  добрият баща играе със своите деца, като внушава чрез игрите у детето сила, смелост, лов-

кост, любознателност;
  добрият баща подкрепя детето си във всяка ситуация от индивидуалното му развитие;
  добрият баща обича своето дете такова, каквото е – с малките странности и особености на ха-

рактера му. Той никога не се срамува от постъпките му, а при необходимост ги анализира.
Осъществихме следните тренинги:

  ,, Да бъдеш баща е...?“ 
  Трите най-важни ценности, които искам да възпитам у детето си“.
  ,,Да си баща на момче“ и,, Да си баща на момиче“

Фигура 1. Тренинг:,,Да бъдеш баща е ...” 
Как да се справим с агресията?
Предложихме няколко начини на реакция от страна на родителя при агресивно поведение от страна 

на детето. Предложихме да се създадат правила на поведение у дома [2] . Заедно създадохме правила 
на поведение за родители в групата:

   Моделирайте добро поведение у детето чрез правилно възпитание и вашият личен пример. При-
държайте се към това поведение.

   Опитайте се да отреагирате на агресивното поведение винаги по един и същ начин. Така ще изгра-
дите определен модел, който детето Ви ще разпознава и очаква. Детето ще осъзнае, че ако се дър-
жи зле, ще бъде отстранено от игрите.

   Реагирайте веднага, когато забележите, че детето Ви става агресивно. 
   Винаги намирайте време да разговаряте с детето си, в противен случай няма да разберете негови-
те чувства, тревоги и опасения 

   Оставете детето да се успокои, а после спокойно обсъдете какво се е случило. 
  Създавайте у детето чувство за отговорност.
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  Ако имате съмнение за агресивно отношение към вашето дете или към друго дете в групата гово-
рете с учителките и заедно вземете най- доброто решение.

  Стремете се да откривате симптомите и причините за всяка проява на агресивно поведение у детето. 
  Възпитавайте и моделирайте детето си да споделя за проблемите, мислите и чувствата си.
  Възнаграждавайте доброто поведение.
  Кажете на детето, че се гордеете с него, когато се държи добре. Покажете му, че самоконтролът и 
мирното решаване на конфликти са по- удовлетворяващи и дават по- добри резултати

  Ограничете телевизията и интернета.
  Играйте игри, които учат на съвместни действия. Научете детето да работи съвместно с някого. Та-
ка то ще се научи да изразява чувствата си с думи.

  Намерете нови приятели.
  Не се притеснявайте да потърсите помощ. Понякога зад гневните изблици се крият недиагностици-
рани нарушения в ученето и поведението, понякога проблемът е свързан със семейството или с ня-
какви емоционални трудности. 

Всяка партньорска среща завършваше с информация за обратна връзка:,,Какво научих днес като ро-
дител?” [2].

Фигура 2. Обратна връзка.
Обособихме инициативите в няколко насоки:

  Инициативи с екологична насоченост:
  В организираната Есенна работилничка – „Тиквата – вкусна, полезна и забавна“ татковците бя-

ха специални гости /както и майки на децата и колеги от детското заведение/. С много ентусиазъм 
всеки екип изработи интересни предмети от тиква – фенери, свещници, различни фигури, ястия.

  „Къщички и хранилки за птици“ – организиране на работилничка с цел запознаване с поведе-
нието на някои птици и изграждане на грижливо отношение към тях.

  Игри-инсценировки: „Придвижване с въже в стъмни местности“ и Запознаване с правила на 
поведение в гората – с татко-горски рполицай /като подготовка за същинския излет/.

  „На излет с татко“ – Излет до,,Божия мост“. Дългоочакваният излет до природния феномен 
Божият мост и горските местности около него донесе много емоции на палавниците от група,,Бон-
Бон“. Припомниха си правилата за поведение в гората, разгледаха автомобила на Горска полиция 
и оборудването му, разгледаха скалните образувания. Придвижваха се с въже по стръмни местно-
сти. Направиха си пикник, играха сред природата, браха цветя...

  Отбелязване Световния ден на водата съвместно с татковците и Природозащитен 
център,,Натура“

  Засаждане на дървета, спечелени от кампанията,,Да засадим 100 дървета“ по повод Седми-
ца на гората“

Фигура 3.,,Денят на водата”
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  Инициативи с образователен характер:
  Есета на тема: „Да бъдеш баща...“

Откъси от есетата:
„Да даваш пример на детето си. Бащата трябва да учи детето си да уважава другите. Детето има нуж-

да всеки ден да му показваме колко много го обичаме“
„Да бъдеш баща – това не е привилегия, а дар. Дар, който можеш истински да усетиш, само когато се 

докоснеш до него. Когато погледнеш в детските очи – всичко придобива смисъл и значение. А когато две 
малки ръчички те прегърнат с топлина, тогава бащиното сърце е най-щастливо!“

„Да бъдеш баща е свързано с огромното нетърпение да опознаеш малкото същество и в същото вре-
ме да се притесняваш дали е възможно да се справиш с предстоящите грижи“.

„Казано накратко – това е предизвикателство, пред което се изправям всеки ден! За да го науча да из-
расне добър човек и отговорен родител“.

  „Татко приказки чете“– участие на татковците в Зимни четения в детската градина /приказки и 
легенди за Коледа, приказки със зимна тематика – акцентиране върху ценности, достигнали до нас 
през поколенията/.

  В „Музейко с татко“ – миналото, настоящето и бъдещето на нашата планета... Едно забавно, 
интересно и полезно приключение в един прекрасен съботен ден. 

Фигура 4. В „Музейко“

  Инициативи със социален характер:
  Отбелязване Световен ден на розовата фланелка – пускане на розови балони с послания;
  Присъединяваме към Националната кампания: „Да бъдеш баща“;
  Инициатива по повод 3-ти март: В навечерието на националния ни празник 3-ти март децата 

бяха изненадани приятно от таткото на момченце от групата. Всички деца получиха подарък – на-
ционалния флаг, а детето бе облечено в българска носия.

Фигура 5.,,Трети март”
  Игри с татко:
Една от най-големите възможности, които играта дава, е възможността да се осъществи контакт с де-

тето. Играта е начин възрастният да подхрани близостта, доверието и връзката с детето, като влезе в него-
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вия свят – там, където са валидни неговите правила. С присъщата си жизнерадост, емоционалност и спон-
танност играта може да се окаже търсеният път към дълбока емоционална връзка между родител и дете.

  „Нашите семейни игри“ – споделяне на идеи за семейни игри в,,Работилничка за родители”
  „Старите игри в нови дрешки“ – шах, домино, „Не се сърди, човече“ в съвременен вариант
  „Как да се справим с агресията?“ – решаване на казуси по метода на ролевата игра.
  „Забавни приключения в снега“ – приятни емоции и щастливи усмивки за палавниците от 

група,,Бон-Бон“ донесоха зимните игри: състезания при зимни условия, правене на снежни фигу-
ри, търсене на скрити предмети по указания.

Фигура 6. „Игри в снега“
  Ситуационни игри: „Моята безопасност у дома и на улицата“ – По проекта,,Деца в риск“ и по 

Мини-проекта „Да бъдеш баща“ със съдействието на родител- полицай; 

Фигура 7. Ситуационна игра „Деца в риск“

Фигура 8. Ситуационнa игрa,,Спешно отделение‘‘
Тези игри имаха за цел детето да се ориентира в рискови ситуации и усвояване на адекватни норми 

на поведение в подобни ситуации у дома и на улицата.
  Участие в спортни празници.
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И още... Участие в ремонтни дейности, закупуване на материали, участие с личен транспорт. Участие 
на бащите като доброволци в различни моменти от дневния режим на групата. 

Етапът от работата по Мини-проекта завърши с Вечер на таткото, като всеки родител получи Сертифи-
кат за участие в Мини-проекта, а по-изявените родители получиха грамоти.

Фигура 9. „Вечер на таткото“
Всяко дете заслужава да има и баща, и майка, защото родителите взаимно се допълват, което е и ед-

на от основните цели на всяко партньорство. Чрез предложените иновативни форми на партньорство ба-
щите успяха да преодолеят недоверието, промениха мотивацията си и заедно осъществяване нов вид ко-
муникация с родителя, базиращ се на доверие. С този Мини-проект успяхме да докажем, че бащите мо-
гат да се справят с отговорната роля на родителството. Спокойни сме, защото намерихме в тяхно лице до-
стойни партньори.

Стига да им се доверим и да ги подкрепим! А емоциите – за деца и родители – остават незабравими!

Източници:
1. Zaharieva,R.,Satrudnichestvoto mezhdu semeystvoto i detskata gadina/uchilishteto za razvivane na 

roditelski umenia, Sofia, 2010
2. Zaharieva,R.,Pateshestvie v roditelstvoto,Sofia,2010

Notes:
1. http://hhf.bg/bg_BG/biblioteka/statii/rolyata-na-baschata/ Ролята на бащата.
2. http://www.sapibg.org/bg/campaign/da-bdesh-bashcha Кампания „Да бъдеш баща“
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Abstract: This report presents the signifi cance of the connec  on communica  on - crea  ve story that leads 
to the development of communica  ve competence of preschool children. From this perspec  ve, the report ex-
amines the method of focused objects as heuris  c modelling method of inducing and organizing the crea  ve 
poten  al of children in situa  ons for the development of connected speech and in par  cular of the story com-
posed by imagina  on. Typical of this is that it provokes the out-of-bounds of available ideas to fi nd and retrieve 
informa  on from another area that can expand the horizons. Thus, a key point in the implementa  on of the ob-
ject is the chance that leads to ideas that cannot be obtained in another way.

Key words: crea  ve methods, connected speech, storytelling

Формирането на творческите умения като база за развитие на словесно-творческите способности е 
особено актуална възпитателна задача в предучилищна възраст. Задача, която е функция от социокултур-
ните промени, настъпили в обществения организъм в последните десетилетия [1].

В тази връзка М. Балабанова разглежда детските разкази в два плана. Първо, те са специфичен про-
дукт на детското световъзприемане и нагласи. Затова в тях е трудно да се открият всички онези концеп-
ти на мисълта, изграждащи мисловните модели на детето, където като че ли реалното и фантомното са 
в непрекъсната кореспонденция помежду си и трудно могат да се отделят едно от друго. Второ, детски-
те съчинения могат да се третират като едно от най-важните средства за развитие на самостоятелността и 
пластичността на мисленето, в рамките на съзнателно насочван процес на текстообразуване, като начин 
за организация на смисловата информация. Според Ушински „да се развива у децата дар-словото, значи 
почти същото, като да се развива у тях логичността на мисленето“ [2, с. 191]. При това, уточнява авторът, 
съчиненията трябва да бъдат плод „действително на самостоятелни усилия от страна на децата да изра-
зят своя собствена мисъл, а не да са сбор от чужди фрази“ [2, с. 191]. Ето защо, подчертава Ушински, е не-
обходимо всяка дума на детето да е свързана с конкретен образ, с определено понятие. Само тогава ус-
вояването на езика няма да води до възникване на фразьорство, а ще активизира самостоятелното ми-
слене [2, с. 191].

В научната литература, когато се говори за словесно творчество най-често се има предвид творческо-
то разказване. М. Балабанова отбелязва, че няма единен общоприет признак, въз основа на който да се 
извършва класифициране на разказите на творчески и нетворчески. Условно наличните определения мо-
гат да се обособят в две големи групи: широко и тясно тълкуване на понятието. 

Като пример за първото Баланова [3, с. 26] посочва схващането на Е. Петрова, според която във все-
ки разказ съществуват творчески елементи: „Съставянето на различните разкази е творчески процес. До-
ри и тогава, когато децата съставят разказ по образец, по дадено заглавие, по задължителен план, не се 
получава механично повторение и подражателно изпълнение“ [4, с. 5]. 

Като пример за тясно разбиране на понятието Балабанова посочва класификацията на А. М. Боро-
дич, според която съществуват два основни параметъра на разказа, които са определящи: съдържанието 
и формата. Бородич посочва и характеристиките на двете групи, които определя като фактически и твор-

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ФОКУСИРАНИТЕ ОБЕКТИ КАТО СРЕДСТВО 
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ВРЪЗКАТА КОМУНИКАЦИЯ  ТВОРЧЕСКИ РАЗКАЗ
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чески. Фактическите се характеризират с това, че „ в тях фигурират действително съществуващи предме-
ти и явления и детето трябва да излага достоверни, точни факти“, докато творческите „изискват от детето 
да изменя своя опит, да създава от този материал относително нови (за самото дете-разказвач) образи и 
ситуации“ [5, с. 57]. Следователно, обобщава Балабанова, в основата на разделяне на разказите е поло-
жена дейността на въображението – репродуктивното възпроизвеждане на непосредствено наблюдава-
ните предмети и явления определя фактологическия характер на разказите, а преработването и комби-
нирането на личния опит води до създаването на нови връзки – творчески [3, с. 26].

Подборът на подходящи мотиви за разказване е важно средство за стимулиране на словесно-творче-
ската активност на децата, за повишаване на тяхната взискателност и самокритичност към качествата на 
собствения разказ [6, с. 25]. Това е свързано и с измененията в йерархията на мотивите, обуславящи по-
ведението на 5 – 6-годишните деца. Характерен феномен за тях е стремежът към интелектуално достиже-
ние (по Л. Божович), който определя новото отношение към поставената задача от педагога [3, с.28]. Де-
цата вече се интересуват не само от процеса на разказване, но и от качествата на своя разказ, от оценка-
та, която му дава слушателите. В своята творческа дейност те се самоутвърждават, придобиват положи-
телна самооценка, получават нравствено и естетическо удовлетворение и това определя положителното 
им отношение към нея. Налага се използването на специално подбрани познавателни и обществени мо-
тиви за стимулиране активността на децата в областта на творческото разказване [7]. 

За целта на настоящото изследване прилагам методът на фокусираните обекти, който Н. Атанасова 
определя като опосредстван интерактивен метод за предизвикване и организиране на творчеството у де-
цата [8], а А. Велева като творчески метод, подходящ за предучилищна възраст [9]. Характерно за него е, 
че провокира излизане извън границите на наличните представи с оглед намиране и привличане на ин-
формация от друга област, която може да разшири кръгозора. Така ключов момент в приложението на 
обекта е случайността, благодарение на която се достига до идеи, които не могат да бъдат получени по 
друг начин.

Целта на настоящето изследване е да проучи възможностите на метода на фокусираните обекти за 
мотивиране на творческия разказ по дадена тема и план и анализиране на психолингвистичните особе-
ности на този вид разказ. 

Задачи:
Да се уточнят и подберат подходящите обекти – фокусен и случаен, които да стимулират въображе-

нието на децата и да ги подтикнат към самостоятелно словотворчество. 
Да се подберат подходящи критерии за извършване на езиков анализ, разглеждащи композицията и 

сюжета като основни страни на художествената форма и съдържание на разказите.
Методика на изследването: За целта на настоящия педагогически експеримент проведохме педагоги-

ческа ситуация с деца от ПГ 6 от ЦДГ „Златното ключе“ гр. Бургас, от тях 18 момчета и 10 момичета. В хода 
на експерименталната работа децата продуцираха творчески разкази от собствена позиция (пряк участ-
ник в действието) по дадена тема и план. Използвахме евристична беседа, която в структурата на речева-
та ситуация изпълнява функцията на ориентировъчна основа на речевото действие и има за цел да моти-
вира речевата активност на децата. В хода на беседата върху фокусния обект/предмет подлежащ на из-
менение, децата пренесоха свойства от други, случайно избрани обекти, които бяха онагледени с карти-
ни. По този начин реализирахме основната цел при методът на фокусираните обекти, която е създаване 
на обект с нови свойства. 

Етапи на работа:
1. Избира се фокусен обект, който трябва да се усъвършенства – детско столче.
2. Формулира се проблем пред децата – какво в този обект трябва да се подобри: „Как столчето да 

стане по-приятно за ползване и по-забавно?“
3. Избират се случайни предмети – съществителни, които не са пряко свързани с обекта за усъвър-

шенстване – муха, цвете, телефон и ги онагледявам с помощта на картини.
4. Посочват се съвместно с децата признаците на случайните обекти, като се използват думи от раз-

лични области – техника, художествена литература, всекидневие: 
Муха – лети, може да се движи по тавана, жужи, досажда…
Цвете – има дръжка и листенца, цъфти, увяхва, мирише, разноцветно е…
Телефон – осъществява звукова връзка между хората, има микрофон и говорител, звъни…
5. Илюстрират се с примери пренасянето на признаците на случайните обекти върху предмета за усъ-

вършенстване, като се подчертава, че не е достатъчно само механичното съчетание, а доразвиването и 
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обогатяването на фокусирания обект: 
Стол - цвете: С „разцъфващи“ столове могат да се оборудват например занималните – те сами се поя-

вяват във времето за обеден сън и после изчезват. Такъв стол може да е мек и удобен като кошара, която 
приема формата на тялото ни и същевременно леко се полюшва като люлка или майчина прегръдка. Той 
може и да ухае досущ като разцъфвало цвете.

Летящ стол: Това е стол, който е лек като балон, пълен с хелий. Той може да стои във въздуха, мести 
се съвсем лесно, с едно подухване, но когато го поставим на земята, столът става здрав и твърд, като съв-
сем истински. Това може и да е стол-хеликоптер (прилича на муха), който да се управлява с копчета или 
кормило, докато се седи на него. 

6. След като с децата се обсъдят различните съчетания, се избира това от тях, което най-много им до-
пада и се поставя задача за създаване на творчески разказ от собствена позиция по посочена тема и план.

Тема: „Летящ стол“ 
„Представи си, че за рождения си ден получаваш летящ стол, с който можеш да отидеш нався-

къде. Решаваш да излезеш с него на разходка. Къде ще отидеш? Кого ще срещнеш? Какво ще направи-
те заедно? Накрая се прибираш у дома и разказваш на баба и дядо за невероятната случка, но те не 
ви вярват. Защо? Разкажи.“

Анализ на резултатите от изследването: Разказът е един от основните методи за развитие на моно-
логичната свързана реч и, в по-общ план, на комуникативната компетентност на детето в предучилищна 
възраст. Чрез творческия разказ, продуциран с минимална намеса от страна на педагога, може да се из-
следва комуникативната страна на творческия разказ.

Методът на фокусираните обекти се оказа изключително интересен за децата поради своята наглед-
ност и възможност за въображаемо експериментиране. Всички деца в групата участваха активно в бе-
седата, като в рамките на педагогическата ситуация бяха продуцирани 12 творчески разказа. В хода на 
разказването подпомагахме затрудняващите се деца с насочващи въпроси от плана и подканяхме всяко 
следващо дете да разкаже различна случка.

За анализът на резултатите използвахме диагностичният модел, разработен от М. Балабанова [3, 154-
164]. Авторката подчертава, че „основните структурни и съдържателни елементи на разказа могат да слу-
жат като показател за уменията на детето да подбира, преработва и обобщава данните от миналия опит 
и знанията си, получени от различни източници; за умението му да мисли логически, като разкрива еле-
ментарни връзки между различни факти и явления от действителността и чрез изграждането на сюжета 
да подчини всичко това на определен замисъл.“ [3, 154-155]. Придържането към този замисъл в процеса 
на дейността (целенасочеността на изложението) е показателен за способността на детето да проектира 
в умствен план своя разказ, както и за степента на развитие на комуникативната компетентност, която Б. 
Ангелов определя като „комплекс от общи свойства на речта, реализиращи способността не само да се 
формират отделни фрази, но и да се избират онези от тях, които най-точно отразяват социалната норма 
на поведение в отделните актове на речево взаимодействие“ [10, с. 10].

Балабанова определя композицията и сюжета като основни страни на художествената форма и съ-
държание на разказа, в които резултатите от творческата дейност на мисленето и въображението нами-
рат обективен израз. С оглед на тази теоретична постановка авторката определя основните критерии и 
показатели за оценка на словесното творчество в разказа, в зависимост от развитието на мисленото и въ-
ображението:

1. Свързаност на текста – от 1 до 7 точки, в зависимост от връзката между отделните епизоди в по-
вествованието.

2. Целенасоченост (цялостност) на изложението – от 1 до 7 точки в зависимост от степента на съот-
ветствие на съдържанието на разказа с темата.

3. Завършеност на текста – изразена в изчерпателно разгръщане на разработваната тема – от 1 до 
7 точки в зависимост от начина, по който детето мотивира спойката между отделните компози-
ционни елементи на повествованието.

4. Степен на творчество: 
  Продуктивност на въображението – от 1 до 7 точки в зависимост от броя на микротемите.
  Оригиналност на случката – от 1 до 7 точки в зависимост от оригиналността на случката.
  Богатство и оригиналност на образите – от 1 до 7 точки в зависимост от оригиналността на об-

разите.
  Художествена изразителност и емоционална наситеност на речта (употреба на образни думи 
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и изрази, на думи и изрази с преносно значение) – от 1 до 7 точки в зависимост от броя на епитети-
те, междуметията и наречията в разказа (Виж таблица №1).

Таблица 1. Анализ на творческите разкази по отношение структурата на сюжета.
Разкази/

Показатели (т.)
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

Средно

(т.)
Свързаност на 
текста 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4,3

Целенасоченост 
на изложението 4 4 4 4 4 7 7 4 4 4 4 4 4,5

Завършеност на 
текста 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Продуктивност на 
въображението 4 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2

Оригиналност на 
случката 5 5 5 5 5 6 6 3 5 5 1 5 4,7

Оригиналност на 
образите 2 2 1 1 3 6 6 3 6 5 1 3 3,25

Художествена 
изразителност 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1,25

Въз основа на описаните критерии Балабанова определя три равнища на развитие на словесно-твор-
ческите умения, характеризиращи влиянието на спецификата на опорния материал, който в случая е пре-
димно словесен [3, с. 157]. Изхождайки от критериите и техните показатели разпределихме творчески-
те разкази на децата към второ равнище на развитие на словесно-творческите умения, което Балабано-
ва характеризира с необходимостта от външна опора за по-голяма проява на въображението и привна-
сяне на елементи от фантазията – насочващи въпроси в хода на разказването. Сюжетът е беден и схема-
тичен – характеризират се главно действията на персонажа, а взаимодействията между героите са слабо 
изразени. Наблюдават се опити за разкриване на по-сложни връзки и взаимоотношения и за изграждане 
на образи, но те са решени на елементарно ниво. Действието протича в логическата последователност, 
като обстоятелствата се маркират най-общо. Разказите се отличават със слаба художествена образност. 

При отчитане на показателите (Виж диаграма №1) установихме:
  сравнително тясна връзка между отделните микротеми (епизоди), при недостатъчна детайлизация;
  липса на устойчивост на замисъла, като изложението добиваше нова насоченост, в зависимост от 
внезапното хрумване на детето;

  съвсем схематично разгръщане на събитието, липса на описание на външния вид на героите, както 
и немотивирано включване на герои;

Диаграма 1. Отчитане на показателите в регистрираните творчески разкази.
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  отсъствие на микротеми или наличие максимум на две такива;
  стремеж към оригиналност на случките, които децата разказаха;
  баналност на повечето от образите, включени в разказите;
  отчетлива липса на художествена изразителност;
Анализът на разказите ни позволява да направим няколко по-общи извода относно уменията на де-

цата за изграждане на структурата на сюжета на разказа и въвеждането на творческите елементи в него, 
които несъмнено се резултат от развитието на детското мислене и въображение. 

У децата липсват изградени умения за предварително планиране на предстоящата дейност, която от-
даваме на епизодичната педагогическа работа по творческо разказване. При отчитане на показателите се 
съобразихме с факта, че елементите на подражание в словесната дейност на децата са неизбежни. Под-
ражателността е присъща на децата в предучилищна възраст, ето защо макар, че бяха провокирани да из-
берат самостоятелен път за развитие на предложената тема и план, установихме няколко тематични ядра 
в анализираните разкази. Пет от децата разказаха за пътуване с летящ стол в космоса (ІІІ, VІ, VІІ, ІХ, Х), три 
за пътуване в небето (І, ІІ,V), две за разходка до дъгата (ІV, ХІІ) и две за посещение на столицата ни (VІІІ, ХІ). 

Децата често оформяха замисъла си в процеса на самото разказване, като сюжетът на всеки от разка-
зите следваше фабулната линия, която беше кратка, динамична и наситена с действията на героите. В ре-
зултат на това се създадоха схематични и статични образи, които са лишени от конкретност и развитие, 
но пък показаха висока речева активност, което е предпоставка за успешна работа върху творческия раз-
каз на по-късен етап от експерименталното изследване.

Изводи: Регистрираната висока речева активност от страна на всички деца в хода на експеримента 
показва, че използването на интерактивни методи в мотивацията на детското словотворчество има сил-
но развиващо действие както върху въображението, така и върху комуникативната компетентност на де-
цата. Методът на фокусираните обекти има потенциал на творчески метод, който успешно може да се из-
ползва за развитие на творческия разказ в предучилищна възраст, при условие, че прилагането му е съо-
бразено с особеностите на мисленето и въображението в тази възраст. За целта се налага системното му 
прилагане в разнообразни забавни и интересни речеви ситуации, които да провокират детската речева 
активност и въображение. 
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Abstract: Interactive games involve children and teachers in situations of constant discussion, expressing 
their own opinions, abilities and individual style. Children’s relationships in the play activity are varied and this 
leads to positive joint activities and helps for the formation of the children’s society in the game group. Properly 
selected and well-organized interactive games and techniques give an opportunity for speech development and 
help to improve the communications skills. Education by interactive games motivates and stimulates the speech 
activity and helps children to overcome self-centeredness.

Според Димитър Кр. Димитров [1] „Общуването се определя като взаимодействие между хората, на-
сочено към съгласуване и обединяване на техните усилия, с цел да се установят отношения и да се постиг-
не общ резултат. То е свързано с другите видове дейности и изпълнява следните основни функции: 1/ор-
ганизация на съвместната дейност, 2/формиране и развитие на междуличностните отношения, 3/позна-
ние на другите и самопознание“. 

Речевото общуване на детето в предучилищна възраст има социална същност и специфични възрас-
тови характеристики. Осъществява се чрез речева дейност и поведенческа изява. За да се осъществи ре-
чево общуване е необходимо да се развие речта на детето. В тази възраст детето изгражда своето пове-
дение и формира умение за водене на културен диалог. По това как детето построява своите разновид-
ност и съставна част на неговото социално поведение. И така в изказвания, как общува и се отнася към 
друг, съдим за степента на речевото му развитие и култура. Следователно речевото поведение на човека 
– това е процеса на възпитание, на социализация на човека, ставайки личност и все по-съвършено овла-
дявайки езика, се овладяват и естетическите норми на взаимоотношенията. С други думи се овладява 
речевия етикет и култура на общуването. В играта детето влиза в речеви взаимоотношения, обменя раз-
нообразна информация, упражнява се в овладяване и спазване на естетически норми на речево поведе-
ние. Конкретно и съдържателно определение за общуването представя Рос, където се определят следни-
те критерии на комуникативния акт:

  насоченост към партньора, с цел привличането му в процеса на общуване;
  потенциална способност да се приема информация за целите на партньора; 
  комуникативните действия трябва да са достъпни за разбирането на партньора и да предизвикват 
неговото съгласие за постигане на целта [2]. 

Особен принос за естетическо формиране на детската личност има театрализираната игра, като про-
дуктивна естетическа дейност. При предаване на мисли и чувства на героите от произведението дете-
то овладява изразителна художествена реч, като спазва ритъм, пауза, интонация и логическо ударение. 
Обогатяват се естетически възприятия и се развива творческото въображение. Чрез движение, музика и 
реквизит се осигурява цялостно естетическо въздействие върху детската личност. Изграждат се социални 
мотиви в поведението, трайни чувства на симпатия и дружелюбност. Интерактивните игри способстват 
за обсъждане на различни поведенчески прояви и създават нагласи за включване и изказване на мне-
ния. Пресечната точка между театрализираната и интерактивната игра всъщност е самата игра, като ос-
новна дейност в предучилищна възраст. „Играта е специфична човешка дейност, без която не могат 
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ТЕАТРАЛИЗИРАНИ ИГРИ

OPPORTUNITIES FOR SPEECH DEVELOPMENT OF THE CHILD BY INTERACTIVE 
AND THEATRICAL GAMES

Параскева Ангелова Янкова
ДГ „Единство, Творчество, Красота“, гр. Враца

Paraskeva Yankova
Kindergarten „Edinstvo, Tvorchestvo, Krasota”, Vratsa



318

Образование и технологии 8/2017

да се развиват и пълноценно да се реализират всички останали човешки дейности. А ако се овладее 
пълноценно в детството, се превръща в един особено ефикасен механизъм за личностното самоусъ-
вършенстване… [1].

Защо избрах тази тема?
Интерактивните и театрализираните игри провокират и стимулират креативно мислене и въображе-

ние. Разчупват традиционализма в преподаването на учителя, създават траен интерес към обучението по 
български език. Играта носи опит, създава усещане за освободеност от вътрешни ограничения, стремеж 
към познание, усъвършенства мисленето и речта, поражда положителни емоции, води до личностно са-
моутвърждаване.

Педагогическата ситуация реализирах с децата от втора възрастова детска група „Камбанка“- 4-5 го-
дишни, с участието на педагогическия екип на групата и родители.

Родителите са наши партньори и участници във възпитателно-образователния процес за успешна со-
циализация и пълноценно развитие на детето.

Тема: „Пътечка към приказките“
Образователно направление: „Български език и литература“
Ядра: „Свързана реч“ „Речник“ „Пресъздаване на литературно произведение“
Методи за организация на педагогическо взаимодействие: интерактивна игра, визуализация, игрово 

упражнение, графично моделиране, групов метод.
Цели: 

  Провокиране на езиковата активност на детето чрез интерактивни игри;
  Обогатяване на езиковата и комуникативна компетентност;
  Общуване на книжовен български език;
Очаквани резултати:

  Развитие на речевата активност и творческа изява на детето;
  Формиране на единство на естетически възприятия и естетически чувства;
  Стимулиране на прояви на игрово творчество в артистично пресъздаване;
Използвани интерактивни и театрализирани игри в педагогическата ситуация:
Игра „Познай приказката“
Чрез играта се актуализират знанията на детето за позната приказка.
Игра „Кажи добра дума“
Детето изразява мнение за позитивните и негативни постъпки на герои от приказка и ги описва.
Игра „Измисли щастлив край“
Детето създава нов край на приказката при опора върху реален предмет. Активиране на рефлексив-

ното и творческо мислене.
Игра „Книжка с картинки“
Децата създават книжка с картинки. Формира се интерес към оформянето на книжката.  Развиват се 

умения за сътрудничество и екипност (Фигура 1).

 

Фигура 1. Книжка с картинки
Игра „Къщичка“
Илюстрациите се съотнасят към приказката и се подреждат по реда на действието.
Игра „Моят любим герой“
Децата рисуват своя любим герой. Проявяват творческо въображение, развива се графичното моде-

лиране и словесното описание.
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Театрализирана игра „Червената шапчица“
Разиграва се приказката „Червената шапчица“. Децата проявяват самостоятелност и творчество. Раз-

виват се речеви взаимоотношения. Обменя се информация. Упражняват се и се овладяват естетически 
норми на речево поведение (Фигура 2).

Използването на интерактивните и театрализирани игри в основни и допълнителни форми на педаго-
гическо взаимодействие ми дават основание да направя следните изводи:

  те мотивират речевата активност на детето;
  провокират творческото мислене и въображение;
  стимулират прояви на игрово творчество и артистично пресъздаване;

 

Фигура 2. Театрализирана игра „Червената шапчица“

  съдействат за преодоляване на егоцентризма;
  съдействат за преживяване на успех;
  оказват влияние върху речевите взаимоотношения – възпитават социални мотиви на поведение.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНЕТО И УЧЕНЕТО 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПО ИНОВАТИВНАТА 
СИСТЕМА „PLAY AND TALK WITH ECHO”

THE USE OF NEW TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH 
FOR PRESCHOOLERS IN KINDERGARDENS AND SCHOOLS BY THE INOVATIVE 
SYSTEM „PLAY AND TALK WITH ECHO”

Силвия Красимирова Челебиева
Център за подкрепа на личностното развитие, град Бургас

 Silviya Krasimirova Chelebieva
Supporting Personal Development Center, Burgas

Abstract: The ar  cle overviews the use of modern interac  ve technologies in learning of lexis and whole 
grammar structures in English language in the preschool groups of kindergardens and schools. It presents the 
nessesary of induc  on the new technologies like: interac  ve whiteboard, mul  media presenta  ons, tablets, ed-
uca  onal computer games and robot toys. Namely by their usage, it is easy for the visual-fi gura  ve presenta  on 
of the studied material and that is the way it becomes easier and more interes  ng for the children. The innova-
 on here is that this type of teaching is out of the range of the methods that have been used up to now. Studing 

is realized in all learning styles: visual, auditory and kinesthe  c . That all is connected with the age characteris-
 cs and sa  sfi es the up-to date needs of the children. In this ar  cle it will be presented an interac  ve lesson for 

the fourth group in kindergarden оn a par  cular theme from the contents of the textbook “Play and Talk With 
Echo”, “Izkustva” Publisher.

Keywords: English, educa  on, kindergarten, innova  ve, technology, methodology.
Въведение
Развиващото се с динамични темпове общество в днешно време налага необходимостта от инова-

ционни промени в областта на образованието. Потребностите на децата в днешно време са по-различ-
ни. Те използват интернет и мобилни технологии все по-често и по-рано. Чрез интегрирането на инфор-
мационни технологии в учебно-възпитателния процес се привлича вниманието им и се задоволява ес-
тествената им необходимост от игра. Тяхното използване провокира децата да наблюдават целенасоче-
но и са силен и мотивиращ фактор за изпълнение на поставените задачи. Те спомагат за бързо и неосъз-
нато запаметяване на новите думи и на цели граматични конструкции.

Най-често използвани технологии в ситуациите по английски език са:
  Интегриране на предварително разработени мултимедийни презентации на Power Point, които да 
онагледяват дадената лексика. Те се проектират на бяла дъска, върху която децата изпълняват по-
ставените задачи или директно на стена за по-голяма видимост от децата. (Фиг.1) В презентации-
те могат да се вкарат анимация, озвучени картинки, образователни клипчета, текст с упражнения, 
хипервръзки и др.

  
Фигура 1. Проектиране на презентация върху бяла дъска и върху стена
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  При използването на интерактивна дъска (Фиг.2), децата с интерес местят, групират, свързват, оцве-
тяват, използвайки инструментите й. Учителят има свободата да направи свой урок с желаната ле-
ксика и упражнения, като може да включи анимация, звук, текст, хипервръзки и др. или да използ-
ва разработен софтуер към програмната система „Play and Talk With Echo“, съобразен с възрастови-
те особености на децата. Могат да бъдат озвучени и самите думи, конструкции или цели текстове 
към дадена тема. 

Фи гура 2. Ситуация на интерактивна дъска
  Използване на таблети – учителят получава бърза обратна връзка и вижда как всяко отделно де-
те се е справило с поставена конкретна задача. Така той преценя до каква степен е усвоен изучава-
ния материал, къде трябва да наблегне или повтори обясненията си. Ако е необходимо, работи ин-
дивидуално с детето, което не се е справило. Подчертава се личният прогрес и се стимулира инду-
видуалната самоувереност и самооценка, което пък води до постигане на по-висока ефективност в 
учебно-възпитателния процес.

  Използване на програмируема играчка-пчела „Bee-Bot“ – децата играят, учат и се забавляват чрез 
нея. Те упражняват лексикални теми, подобряват своите умения за посоките и програмират поре-
дица от движения. Може да се използва с приложените към нея подложки или да се направят та-
кива от картон с конкретни думи и/или букви, които учителят иска да се упражнят. Децата трябва 
да „програмират“ пчелата така, че тя да достигне желаното място.

  Интегриране на образователни компютърни игри или приложения за мобилни телефони – те дават 
възможност за самостоятелна изява, за самооценка на знанията и за самообучение. В интернет мо-
гат да бъдат открити множество такива игри, които са интересни и увлекателни за децата. Те при-
вличат вниманието на съвременното дете и чрез тях то неусетно запомня както конкретна лексика, 
така и цели граматични конструкции. 

Изложение:
Настоящият доклад представя добра практика на използване на нови технологии при изучаването на 

английски език от деца в предучилищна възраст – III група (5-6 годишни) и IV група (6-7 годишни) от дет-
ските градини и предучилищните групи (6-7 годишни) към училищата. През 2015г. в Община Бургас бе 
приета програма за безплатно ранно чуждоезиково обучение за всички деца на територията на града. 
Учебната програма, по която работят децата е „Play and Talk With Echo“ на издателство „Изкуства“. Обуче-
нието се осъществява два пъти седмично по един учебен час от 30 минути. През това време се говори са-
мо на английски език, като изучаваната лексика се онагледява с реални предмети и картинки и/или чрез 
използване на съвременни интерактивни техологии. Иновативната система “Play and Talk with Echo” за 
подготвителна група предоставя на децата възможност за придобиване на умения за общуване на чужд 
език, също така за поемане на обемна информация, а именно чрез: 

  Възприемане през асоциации 
  Периферно възприемане на информация
  Слушане и общуване
  Песни и движения
  Редуване на дейностите
  Уважение към личността на детето
  Предоставяне на свобода на учителя при прилагане на собствената му педагогическа преценка
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В центъра на тази система стои детето и уникалният му свят на любознателност и емоционалност [1].
Настоящият доклад представя мултимедиен урок по английски език по избрана тема за IV група в дет-

ската градина по програмната система “Play and Talk With Echo” на издателство „Изкуства“. 
Тема: „Food”
Група: четвърта (6-7 годишни)
Вид на ситуацията: за нови знания и за систематизиране на знанията
Цели на ситуацията:
1. образователни:
• заучаване на нова лексика за хранителни продукти;
• затвърдяване на думи от предходни теми - домашни животни, цветове, плодове и зеленчуци;
2. възпитателни:
• изясняване значението на понятието хранителна пирамида; 
• разграничаване на вредни и полезни храни.
Използвани методи: дискусия, подвижна игра, мултимедийна презентация, ролева игра, самостоя-

телна работа с книга на детето
Подготовка за урока: 
• набавяне на необходимите нагледни материали за думите от урока – играчки и/или изрезки от 

списания на хранителни продукти; количка за пазаруване с направени продукти от хартия; малки 
играчки домашни животни; вълна.

•  изработване на хранителната пирамида от картон, цветна хартия и изрезки от списания;
• изготвяне на мултимедийна презентация на Power Point
Ход на урока:
Часът започва с Calendar Time – определят се време, сезон, месец, ден от седмицата, дата. 
T: Good afternoon children! How are you today?
Ch: Fine, thank you! (expected answer)
T: What is the weather like today? Is it sunny or cloudy? Which season is it? And which day was yesterday? 

Which day it will be tomorrow? Децата отговарят на въпросите, свързани с календара.
Събуждане на интереса:
Събуждането на интереса се осъществява с помощта на Ехо – това е главният герой, който се управля-

ва и говори чрез нас и е „невидим“. Той показва на децата какво е напазарувал днес от магазина, като ва-
ди едно по едно от количката за пазаруване: картон от яйца, кутии от кисело и прясно мляко, направени 
от хартия сирене, кашкавал, месо, риба (може да са и играчки или изрезки от списания). (Фигура 3). Де-
цата повтарят думите. 

Т: Oh, Echo, you are here! What have you brought us today?
Echo: I was at the supermarket in the morning and I bought some cheese, milk, yoghurt, meat, fish, eggs, 

etc. 

Фигура 3. Нагледен материал
Поставяне на темата: Учителят съобщава темата на ситуацията – „Food”.
T: Тоday we’ll learn about the food. 
Дейност 1: Използва се методът дискусия, за да се представят новите думи.
Децата трябва да кажат кое домашно животно каква храна ни дава, като гледат екрана от презента-

цията. Започваме с животните, даващи яйца. (Фигура 4)
Т: Children, do you know which animals give to people eggs? 
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Ch: The duck, the hen, the ostrich and the goose. (expected answer) Учителят слага играчките животни 
до картонa с яйца.

.  
Фигура 4. Запознаване с животни, даващи яйца и мляко

Децата трябва да кажат кои животни дават мляко и какво правим от него.(Фиг.4)
T: Ok, and which animals give us milk? 
Ch: The cow, the goat and the sheep. (expected answer) Учителят слага играчките животни до кутията от 

мляко.
Т: Brilliant! What do we make from the milk?
Echo: I know! I know! People make yoghurt, cheese, yellow cheese and butter from the milk.
Учителят вдига един по един продуктите и децата повтарят думите.
Децата казват кои животни дават месо и кое животно ни дава вълна. 
T: Do you know which animals give to people meat? Децата отговарят, като същевременно гледат от пре-

зентацията хранителните продукти и животните на картинки, и повтарят думите на английски език. 
Т: Оk, but the sheep give us milk, meat and something more? 
Echo: The sheep give us wool! And from the wool we can make clothes.
Учителят показва на децата вълната и докосва дрехите си. Дава я да я пипнат, докато повтарят дума-

та wool. 
Дейност 2: Обобщаване на новата лексика чрез включването й в упражнения на мултимедийната пре-

зентация и в кратко римувано стихче.
Задача 1:
Следват слайдове с въпроси, свързани с новите думи. Учителят прочита въпроса и дадените вариан-

ти на отговори. С всеки следващ слайд се проверяват правилните отговори. По този начин се затвърдяват 
научените думи. На фигура 5 са показани екраните от презентацията, където децата трябва да заградят 
млечните продукти, както и продуктите, които ни дава овцата.

Т: Ок, now let’s see what have you learned. Look at the whiteboard and answer my questions. 

 
Фигура 5. Слайдове с верните отговори 

Задача 2:
Ситуацията продължава с кратко римувано стихче “Recipe For a Cake” - децата го повтарят след учи-

теля, като посочват картинките от презентацията и правят описателни движения на думите от него. (Фи-
гура 6)

Т: You know so much about the food. Let’s make a delicious cake together! I’ll tell you the recipe. 
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Фигура 6. Стихче за затвърдяване на новата лексика
Дейност 3: Припомняне на стара лексика 
Припомнят се вече учените думи за плодовете, зеленчуците и цветовете чрез включването им в раз-

лични упражнения – заграждане на отделните групи; назоваване на определен цвят плодове и зеленчу-
ци; определяне на техния ред в логическа последователност; изпълнение на песен.

Echo: But teacher, the cake is junk food. We should eat more healthy food like fruit and vegetables!
T: Ok Echo! Children, do you know which are the fruit and which are the vegetables?
Ch: Yes! (expected answer)
Т: Which of these are fruit? Circle only the fruit.
Излиза дете, което да загради само картинките на плодовете от презентацията. Същото се повтаря и 

за зеленчуците. (Фигура 7) Проверяват се верните отговори със следващите слайдове.
Еcho: Children, will you tell me which of the fruit are green? And which are red?
Децата дават отговори, като си помагат с картинките от презентацията.

 

Фигура 7. Ограждане на плодове и зеленчуци
Еcho: Ok, and will you tell me which of the vegetables are round? Учителят помага, като прави кръг във 

въздуха с пръст, за да покаже думата „кръгъл“. Ако се затруднят, учителят или Ехо помагат, като посочват 
кръглите зеленчуци на дъската или ги показват на играчки (ако разполагаме с такива). Те не дават отгово-
рите наготово, а питат например: Is the tomato round? Is the cabbage round?, etc.

 
Фигура 8. Работа с редици

Ch: Yes, it is!
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T: Awesome! Here you have to tell me which vegetable will be the next one at the end of the row. Repeat 
after me. Децата повтарят заедно думите от всеки ред и определят последната липсваща картинка в реда 
от последователност. Същото упражнение се прави и на следващия слайд с плодовете. (Фигура 8)

Т: Great job! Now let’s sing one of our favourite songs: “The Fruit Song”. Заедно пеят. 
Т: The fruit and the vegetables are healthy food. Do you know any other healthy food?
Ch: Yes - meat, milk, butter, yoghurt, cheese, yellow cheese. (expected answers)
Echo: I can add fish, rice, corn and bread. Учителят ги показва на играчки (ако разполага с такива) и/или 

на презентацията. (Фигура 9) Децата повтарят думите заедно. 

Фигура 9. Екран с хранителни продукти
Дейност 4: Систематизиране на знанията
Задача 1: 
Включване на новите думи в упражнение – ограждане на полезните храни на бялата дъска. Посоч-

ва се дете, което да ги огради и след това всички заедно повтарят верните отговори, като ги сверяват със 
следващия слайд. (Фигура 10)

Т: Look at the whiteboard. Here we have pictures of healthy and junk food. You must circle only the healthy 
food!

Фигура 10. Екран на задача 1 
Задача 2:
Творческа дейност – залепяне на храните на подходящите места в хранителната пирамида. Предва-

рително приготвени изрезки на храни от списания се подреждат и залепят на подходящите места в хра-
нителната пирамида. Децата могат да си помагат като гледат примерна такава от слайда на бялата дъс-
ка. (Фигура 11)

Т: Well done! Now, we’ll build our food pyramid. We’ll have to stick the pictures of the food on the correct 
places. The healthy food that we should eat every day you’ll stick on the first floor that has green colour. The 
food that we should eat seldom are on the second yellow floor. The food that we shouldn’t eat or we can eat 
rarely are on the third floor that has red colour. You can remember their places from the colours of the traffic 
lights – green is allowed, yellow – be careful, red is forbidden.
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Фигура 11. Хранителната пирамида
Задача 3:
Подвижна игра – „Великани и джуджета“ – когато учителят каже полезна храна – децата клякат, а ко-

гато е вредна – стоят прави. Използват се всички споменати думи в урока, свързани с темата – и нови, и 
стари. Чрез играта, децата неусетно запаметяват думите на английски език, т.к. са концентрирани и вни-
мават да не „изгорят“. Припомнят си и затвърдяват старата лексика.

Т: Great job! Now let’s play the game “Giants and Dwarfs”. When I say healthy food you’ll be dwarfs and 
when I say junk food you will be giants. 

Задача 4:
Самостоятелна работа в книгата на детето [2] на страница 20 – децата трябва да подредят хранител-

ните продукти по етажите на пирамидата. (Фиг.12)

Фигура 12. Упражнение за самостоятелна работа 
Дейност 5:
Обобщение на наученото чрез ролева игра – децата слагат хранителни продукти в количката за паза-

руване.
Еcho: I will have to go now, because I need to buy some new clothes from the shop. But I’ll leave you my 

trolley, so that you can go shopping. And be careful with the junk food!
T: Goodbye Echo! Children, what do you want to put in our trolley? 
Децата отговарят, като съответно слагат храната (играчка или изрезка от списание), която са посочи-

ли в количката за пазаруване. Дава се възможност на повече деца да отговарят.
Отворен финал:
Учителят дава поощрителна оценка и споменава темата на следващата ситуация, която децата да оч-

акват с нетърпение.
Т: You were brilliant today! Now you know so much about the food that we eat! I’ll take the wool and I’ll go 

to make some clothes for our next lesson when we’ll learn about the clothes that we wear in winter. Goodbye!
Ch: Goodbye, teacher! (expected answer)
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Изводи:
Чрез използването на новите технологии в урока децата възприемат и обобщават съдържанието на 

темата чрез включване на по-голяма част от сетивата си - най-вече зрителното възприятие. Лексиката се 
предоставя по разнообразен начин – визуализация чрез нагледен материал и картинки от мултимедий-
на презентация, ролева игра, подвижна игра, песен, кратко римувано стихче, чрез различни типове зада-
чи и упражнения. Докато децата са съсредоточени и взимат участие в играта „Великани и джуджета“, те 
се стараят да запомнят новите думи, за да победят. Увлекателното и непринудено въвличане на новата 
лексика и граматика повишава равнището на мотивация за учене, което пък влияе и върху личната удо-
влетвореност и самоувереност. По-добре се запомня това, което е емоционално натоварено и преживя-
но и затова се използва ролевата игра. Учителят преминава и обвързва лексиката от една тема, с тази от 
друга и се осъществяват по-резултатни междупредметни връзки. Стимулира се развитието на общи ког-
нитивни способности. 

Заключение:
Големият интерес на децата към новите технологии повишава както тяхната концентрация и внима-

ние към представената тема, така и емоционалната им нагласа към учебния процес. Това спомага за не-
усетно и непринудено постигане на дидактическите цели и до развиване на детското въображение. Съз-
дава се неразривна цялост на изучаваната материя и се осигуряват трайни знания и умения у децата, т.е. 
повишава се ефективността на учебния процес. Динамиката на развитие на технологиите и обществени-
те процеси и повишените изисквания към всеки индивид, налагат една нова учебна среда, която да бъде 
адаптирана към класическата образователна система и която трябва да отговори на ускореното развитие 
и нуждите на съвременните поколения. Именно това поражда въпросът и за използването на нови мето-
ди на обучение на съвременния учител. За да отговори на изискванията на децата той трябва да се само-
обучава и да надгражда и систематизира уменията и знанията си, да ги мотивира да го чуят, за да получат 
неговите знания и опит. Иновативните технологии допълват, усилват и обогатяват функциите на учителя, 
но не могат да изместят ролята му на организатор и ръководител на обучителния процес.
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Abstract: In this modern world, there are series of new technologies that children are increasingly a  ract-
ed to. That’s why the need for innova  on in educa  on process is very important. Unfortunately, not all educa-
 onal ins  tu  ons off er the necessary equipment, and therefore innova  on in the teaching methodology is nec-

essary in order to a  ract and retain the interest of the new genera  on. The report details “Izkustva” publisher’s 
innova  ve system „Play and Talk with Echo“ for Burgas. The system off ers ideas for be  er teacher-child commu-
nica  on, how to create more conducive atmosphere in English classes in kindergartens. The report refl ects the 
teaching methodology, describes how children can adapt and shows how well they perceive it. It includes a les-
son on a defi nite topic combined with some photos. 

Keywords: English, kindergarten, educa  on, innova  on, methodology, communica  on

В съвременния бързоразвиващ се свят съществуват редица модерни технологии, към които децата 
все повече изпитват влечение, и за които се търсят форми и методи за интегрирането им в образовател-
но-възпитателния процес. Съвременният свят на технологии и модернизация обаче, налага изучаването 
на чужди езици и така луксът се превръща в необходимост. Това е естествен процес, в резултат на който 
човек е принуден да следва тенденциите на времето. Именно тези тенденции изискват владеене, най-
вече на английски език.

Доказаната вродена способност за изучаване на езици /Ноам Чомски/ прави предучилищната въз-
раст особено благодатна за обогатяване и развиване на езиковия потенциал на децата. През 2015 г. за 
първи път в детските градини община Бургас въвежда масово ранно чуждоезиково обучение. Проектът 
се реализира чрез иновативната система “Play and Talk with Echo” по програмата на издателство „Изку-
ства“. Тази програма надскача рамките на учебния процес, като предлага идеи за по-добра комуникация 
между учител-дете, за създаване на една по-благоприятна атмосфера в часовете по английски език в дет-
ските градини. 

Настоящата статия предлага преглед на методиката на преподаване, начините за адаптация на де-
цата и знанията, които те усвояват. Представена е методическа разработка на урок по конкретна тема от 
програмата, подкрепен със снимков материал.

Иновативната система „Play and Talk with Echo“ за подготвителна група предоставя на децата възмож-
ност за придобиване на умения за общуване на чужд език, също така за поемане на обемна информа-
ция, а именно чрез: 

  Възприемане през асоциации
  Периферно възприемане на информация
  Слушане и общуване
  Песни и движения
  Редуване на дейностите
  Уважение към личността на детето
  Предоставяне на свобода на учителя при прилагане на собствената му педагогическа преценка [1].
В центъра на тази система стои детето и уникалният му свят на любознателност и емоционалност. То-

ва му позволява да бъде водеща фигура във възпитателно-образователния процес. Учебният материал се 
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поднася изключително и само на английски език, но по лек и достъпен за децата начин на учене чрез за-
бавление и игри. Децата се нуждаят от постоянна смяна на вида учебна дейност, на вълнуващи и стиму-
лиращи тяхната любознателност занимания и тук идват на помощ игрите. Целта е да се натрупа езиков и 
комуникативен опит под формата на песни и ролеви игри. Заложена е идеологията „easy and simple”. Ва-
жно е децата да преодолеят страха от разговори на чуждия език, независимо от това, че в началото ще 
допускат грешки. Учителят използва ненасилствени методи на общуване. Коригира деликатно, без нази-
дателен тон, повтаря правилно думата и избягва директната корекция на допусната грешка от страна на 
децата. “Play and Talk with Echo” предлага творчески, естетически и иновативни идеи в помощ на учителя:

  Вълшебен персонаж – Echo – главен герой
  Calendar Time (фиг. 1)
  Уникален дизайн на работните листи на децата [2]
  Магическа чанта
  Шапка
  Интонация
  Фонова музика
  Атмосфера /дизайн на работната среда/ [1]

Фигура 1. Calendar Time
За по-добра нагледност в уроците задължително присъстват и постери по определени теми. Възпри-

емането на лексиката се подсилва и чрез дискове с диалози и авторски песни на английски език. За сти-
мулиране интереса на децата и подпомагане цялостния процес на усвояване на езика, учителят разчита 
и на няколко основни „помощници“. 

Главен герой, посредством който учителят общува с децата, е Ехо-то. Той освобождава учителя от ро-
лята му на оценител и задоволява детската потребност от среща с новото и непознатото. През цялото вре-
ме учителят общува с него като прави движения с ръка /събрани палец и пръсти на ръката/. 

В началото на всяка педагогическа ситуация се провежда рутина, наречена Calendar Time. Учителят 
запознава децата с предстоящото в урока и с помощта на табло, заедно обсъждат: 

  кой ден от седмицата е
  какъв месец е
  коя дата от месеца е
  какво е метеорологичното време в текущия ден
  отработват се времеви концепции „вчера, днес, утре“.
Всички отговори се отбелязват на специалното табло. Тази дейност обогатява речниковия запас на де-

цата и им осигурява прекрасна възможност да общува с думи и изрази, използвани в ежедневната реч. 
С помощта на шапката като артистичен аксесоар, учителят излиза от назидателна позиция, въплъща-

ва се в определена роля, в зависимост от целите на урока и отнася децата в мечтания приказен свят. 
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Чрез магическата чанта се внася елемента на изненадата. В нея учителят поставя нагледни материа-
ли за необходимата ситуация с цел всеки път да предизвика любопитството и интереса на децата. Те оби-
чат изненадата и с нетърпение я очакват във всеки следващ урок. 

Децата имат различно ниво на възприемане на интонацията, затова от особено значение е учителят 
да сменя трите тона на общуване – висок, умерен, нисък. Така той достига до всички деца. Тишината, спо-
койствието и балансът дават възможност на децата да се концентрират. Това се постига чрез фонова му-
зика, като е препоръчително тя да е класическа. Например Моцарт, чиято музика възпитава в естетика и 
е създадена в ритъм, който е еднакъв с ритъма на сърцето. 

В “Play and Talk with Echo” се залага на въздействието на заобикалящата среда. Изключително важен 
компонент на средата, заимстван от сугестията, е приятната атмосфера, която намаля стреса у децата и 
ги предразполага. Стаята се украсява с материали за визуализация в топли и ярки тонове, а стените са де-
корирани с творбите на децата. 

Противно на старите начини на комуникация учител – дете, тук се прилага един по-добър речник от 
позитивни думи. Разчита се на толерантност, уважение и доброта. Заповедническият тон се заменя с пре-
поръки и съвети, които да помогнат на детето само да вземе правилното решение. Използват се поощри-
телни думи и изрази за мотивация, които стимулират работата на децата и ги правят по-уверени в собст-
вените си възможности. 

Учителят прилага и различни техники за преодоляване на естествената умора на децата, които включ-
ват редица упражнения за раздвижване и отпускане. Впоследствие те сами осъзнават ползата от тях и за-
почват да ги използват. 

Прилагаме разработена ситуация по тема от учебното съдържание на учебника по английски език 
“Play and Talk with Echo” за трета подготвителна група [2]:

Тема: Five Senses
Цел на урока: децата да научат кои са петте сетива и за какво служат – с очите виждаме, с ушите чува-

ме, с носа помирисваме, с езика вкусваме, с ръката докосваме. 
Предварителна подготовка: Шапка, вълшебна чанта, кукли за диалога, игри, песни; за всяко дете ле-

пило, ножица, цветни моливи, пастели. Учителят набавя нагледни материали – музикални инструменти – 
хармоника, свирка, ксилофон, барабан; купа с парченца различни плодове; лупа, бинокъл; парфюм, мал-
ки листчета хартия; „магическо гърне“, пълно с различни на допир предмети; лента/шал за завързване 
на очите.  

Ход на урока
Учител: Здравейте, деца! Как се чувствате днес?
Деца: Здравейте, госпожо! Добре, благодаря. 
Урокът започва с беседа по календара и времето навън. Учителят задава въпросите: какво е времето 

навън /слънчево, облачно, дъждовно и т.н./; кой ден от седмицата е днес, кой беше вчера и кой ще бъ-
де утре; определя се датата – ден и месец. Всичко това се отбелязва на специално табло за по-добра на-
гледност. 

Учителят съобщава темата на урока, след което я въвежда чрез диалог на английски език, представен 
чрез кукли/играчки – Дейзи и Патрик.

Дейзи: Патрик, искаш ли да играем на криеница?
Патрик: Страхотна идея! Нека аз първи да се скрия! 
Дейзи започва да брои до 10, докато Патрик се скрие.
Патрик: Готов съм!
Дейзи: Чувам те, но не те виждам. Къде си Патрик?
Дейзи започва да търси на различни места в стаята: Под масата – не си, зад бюрото – не си, на стола 

– не си, зад вратата – не си! 
Дейзи чува странен шум и вижда, че кошът се поклаща. 
Дейзи: Знам къде си, Патрик! Чувам те! Видях как кошът се поклати!
Дейзи докосва коша и го отваря. Патрик наднича оттам и децата се смеят.
След диалога се включва и Ехо-то, което предлага на децата игра за раздвижване, с която се прави 

преговор на частите на тялото: Деца, станете прави. Докоснете си носа, докоснете си ушите, докоснете си 
очите, плеснете с ръце, вдигнете ги горе, а сега долу. Можете ли да докоснете нослето с върха на вашето 
езиче? /децата опитват и се забавляват/. Учителят благодари на Ехо-то и подканва децата да се съберат 
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в кръг на килима за песничката „Петте сетива“, включваща новата лексика. Той показва движенията към 
песента, децата повтарят и играят.

Учител: Благодаря ви, деца, справихте се чудесно, както винаги. Хайде сега да седнете на столчетата 
около масите. 

Започва работа върху работните листи в учебника [2]. На стр. 23 децата трябва да свържат всеки сети-
вен орган с подходящата картинка. Упражнението се извършва заедно с учителя, който повтаря лексика-
та, докато децата приключат. Преподавателят минава по масите и поощрява децата. На следващата стра-
ница, децата с помощта на учителя трябва да определят какво е усещането при допир с дадените пред-
мети.

Идва ред на най-забавната част. Учителят приканва децата да поставят ръчичката си с разперени пръ-
сти на работния лист и да я очертаят. 

След като им благодари за чудесната работа, учителят им казва да затворят учебниците си и да се 
подготвят за игра. Децата са нетърпеливи да видят какво има днес в магическата чанта. Учителят изважда 
бинокъл и лупа и демонстрира как се гледа през тях. Децата също гледат през тях и назовават това, което 
виждат – „с моите очи аз виждам.....“. 

След това от магическата чанта се изваждат музикални инструменти – барабан, ксилофон, хармоника 
и свирка (фиг. 2). Децата изпробват инструментите и повтарят „с моите уши аз чувам.....“. 

Фигура 2. Музикални инструменти

Идва ред на обонянието. Учителят пръска с парфюм във въздуха, помирисва, след което впръсква 
върху малки листчета и ги раздава на децата, за да ги помиришат – „с моя нос аз подушвам.......“. За след-
ващата демонстрация учителят изважда „вълшебното гърне“ (фиг. 3), в което предварително е поставил 
предмети с различна повърхност – камък (студено), гребенче (бодливо), плюшена топка (меко), кристал 
(грапаво), топка смачкано тиксо (лепкаво). Учителят вади всеки предмет поотделно, назовава го и обяс-
нява какъв е на допир, след което го връща обратно в гърнето. Задачата на децата е да напипат със затво-
рени очи точно този предмет, който е зададен предварително – напр. „извади студения камък“. 

  

Фигура 3. „Вълшебното гърне“

Идва ред на десерта. От купа с парченца различни плодове, децата опитват и заедно с учителя опре-
делят вкуса им – киви – кисело, грейпфрут – горчиво, банан – сладко. 

В края на занятието учителят обобщава наученото от урока. На помощ се притичва Ехо-то: „-Прияте-
ли, помогнете ми! Ние докосваме с нашите...... (очакван отговор – ръце), ние виждаме с нашите....... (оч-
акван отговор – очи), ние чуваме с нашите ......... (очакван отговор – уши), ние вкусваме с нашия .......... (оч-
акван отговор – език), ние помирисваме с нашия........ (очакван отговор – нос). А сега да запеем песнич-
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ката „Петте сетива“ заедно. 
Учител: Деца, беше красив, вкусен, приятно ухаещ музикален ден. Свършихте добра работа! Следва-

щия път ще има творческа задача – всеки ще изработи свое ............, но нека бъде изненада! Довиждане 
и до нови срещи!

Изключително важен момент е мотивирането на децата да вземат участие в урока и вътрешната им 
нагласа, която да засили емоционалното им преживяване и рефлексия. И така, завладени от приятна 
емоция, децата съвсем неусетно се учат да общуват на английски език. И точно тук е мястото да споделим 
думите на великия Конфуций: „Чух, но забравих. Видях и запомних. Направих го и разбрах” [3]. 

Вече трета година ние ще продължаваме да прилагаме описаните методи в занятията по английски 
език в детските градини на град Бургас. Доказателство за тяхната ефективност са демонстрираните зна-
ния и постигнат успех на нашите малки възпитаници при участието им на празнични сцени, както и във 
викторина по английски език – първата по рода си в Бургас (фиг. 4). 

      

Фигура 4. Коледен концерт и викторина по английски език

Ние проведохме и редица открити уроци в присъствието на родители, които останаха възхитени от 
знанията на своите деца. Резултатите от направената сред родителите анкета, показаха изключително 
висок процент подкрепа от тяхна страна относно въведеното ранно чуждоезиково обучение и методите 
на преподаване, които прилагаме. Това допълнително ни стимулира да продължаваме да работим в та-
зи посока, да развиваме въображението си, да обогатяваме креативното си мислене и така пътят ни към 
децата става по-лек и достъпен. 

Детето тръгва на градина и ние сме тези, които трябва да открием заложбите му, да опознаем интере-
сите му и да направляваме развитието му. Иновациите са двигателят на позитивното изграждане на ли-
чността. Ето защо: „Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите де-
ца за утре” – Джон Дюи [4]. 
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Abstract: The moral educa  on problem among teenagers is very common nowadays. The lack of moral val-
ues is becoming a source of many controversies in our lives. There’re more and more signs of indiff erence, intoler-
ance and aggression among people. That makes the process of teaching children moral values par  cularly nec-
essary. It is most important to shape children’s thinking and behaviour in a way that engages them more with 
their environment and mo  vates them to change it and make it be  er. That’s why the main goal of the teacher 
is to teach their children to be good, to think, to be skilled, to have the ability to deal with any confl icts that oc-
cur in their everyday life, to shape their vitality and energy into doing good. Goodwill is a key that makes people 
happy. Goodwill is a mission and privilege. A source of hope, a breath of life. A glimpse into the future that what 
we do today will produce results tomorrow. The main aspect of this report is the presence of good in his various 
forms. Here one teacher shares her a  empt to teach her third grade children the prime virtues. How to be good, 
to feel empathy and compassion

Keywords: The Act of doing good, morally upbringing, goodness, virtues

Самото понятие „добротворство“ носи абстрактен смисъл, чиято многопластовост и нюансираност 
може да се открие в разнообразни поведенчески актове – от съчувствието към мъката на напълно непо-
знат човек и оказаната помощ, през проявеното съпричастие към всекидневните изпитания, които жи-
вотът изпраща, до благородната лъжа, вдъхваща последна надежда. Способността да правиш безкорист-
но добро е онова неповторимо пречистващо дело, което извисява обикновения, простосмъртен човек до 
божественото и вечното. Добротворството е най-силното и истинско доказателство за наличие на хума-
низъм и богатата душевност у хората. 

За съжаление съвременното българско общество преживява духовната криза на нравствените цен-
ности и на обществения морал. Ние сякаш сме забравили смисъла на доброто. Считаме, че сме добри хо-
ра, само защото не причиняваме никому зло. Живеем в един свят, изпълнен с агресия и насилие, свят, в 
който  намръщените лица на хората не издават нищо друго освен вглъбеност в собствените грижи и без-
различие към другите. Проблемът за агресията е много актуален в съвременната педагогическа теория и 
практика. Агресивно поведение се наблюдава все по-често в нашето ежедневие сред младите хора, зато-
ва значимостта на този проблем трябва да се разглежда в по-широк аспект. За решаването му се включ-
ват всички образователни институции, семейството, цялото общество. Особено тревожна е тенденцията 
за снижаване на възрастовата граница на подрастващите, които стават податливи на агресивно поведе-
ние. Необходима е своевременна, адекватна и отговорна намеса на педагозите за преодоляване на агре-
сивните прояви в училище. Проблемът поставя много сериозни етични въпроси и педагогически предиз-
викателства, от които един от най-важните е свързан с нравственото възпитание на подрастващите. Стре-
межът към истината, доброто и красивото, към любовта и справедливостта е определящ за духовното 
им формиране като съзнателни, свободни и отговорни личности. Още Сократ е казал: „Първото, на което 
трябва да научите децата си, е да бъдат добри хора и да живеят в мир с околните“. Точно по този начин 
ще изградим едни бъдещи личности, които могат да действат съобразно ума и човещината си. Личности, 
които ще знаят смисъла на думите разбирателство и мир. Хора, които освен професионалисти ще бъдат 
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предимно човеци и ще намират себе си в другите. Най-ценния урок за децата ни е добротата, защото тя 
ще ги научи как да споделят живота си с останалите.

Пътешествието на 3 клас от ОУ „Георги Караславов“, град Първомай в страната на Доброто
Повод за организиране на пътешествието: зачестилите тревожни данни в криминалните хроники на 

българските медии: „Момичета пребиха своя съученичка“, „Момче наръга с нож свой съученик”, „Око-
ло година ученик тероризира всички деца, включително и учителите“, „10-годишно дете намушка с нож 
млад мъж при масово сбиване“. Количеството на ужасяващите заглавия с подобно съдържание с всеки 
изминал ден заплашително расте. Само през 2016 г. броят на регистрираните случаи на насилие в бъл-
гарските училища е над 4970, като 2270 от тях са на физическа основа, а над 2700 са тези, в които разру-
шително въздействие върху психиката на детето оказва вербалният тормоз. Това сочат данните на Ми-
нистерството на образованието. Като педагог, който работи в клас със 75% роми, от които едно дете със 
СОП, друго – проявяващо склонност към агресия, защото е отделено от майка си и се отглежда в приемно 
семейство, трябваше да реагирам адекватно на случващото се в нашата образователна система. Изчетох 
много психолого-педагогически материали за причините за агресията, за ролята на семейството и учили-
щето при преодоляването ѝ, за нравственото възпитание и др. Реших, че е необходима превантивна ра-
бота с децата, за да не търся след време начини за изкореняване на агресията в класа. Непосредствено 
след Световния ден на доброто на 13 ноември 2016 година в Часа на класа обясних откога се чества то-
зи ден и с каква цел. Поговорихме и за предстоящия след три дни Международен ден на толерантност-
та. Разясних им, че това означава търпимост, приемане, разбиране, уважение към другите и стигнахме до 
извода, че в нашия клас всички са толерантни към различните от тях. На въпроса ми „ Добри деца ли са?“ 
отново всички отговориха утвърдително. Тогава им раздадох предварително подготвения тест, който им 
даваше възможност сами да определят дали са добри или още трябва да поработят върху себе си, за да 
развият това свое качество. Резултатите от теста са представени на фигура 1. 

Фигура 1. Резултати от входящ тест
Попитах третокласниците, след като през тази учебна година ще пътуваме в страната на Доброто, да 

ми отговорят с едно изречение кое според тях е Добро. Трябваха им няколко секунди размисъл и всички 
започнаха да се надпреварват кой пръв да сподели своето определение за Добро. Получих следните от-
говори:     ДОБРО Е…

  да получиш шестица и да зарадваш мама и тате
  да засадиш дърво или цвете
  да не чупиш клоните на дърветата
  да се опиташ да излекуваш болно или ранено животно
  да се стараеш да отговаряш на лошото с добро
  да почерпиш приятеля си, ако той няма джобни пари
  да отстъпиш мястото си в автобуса, ако се качи възрастен
  да помогнеш на възрастен или сляп да пресече улицата
  да помогнеш на възрастен човек, ако носи тежка чанта
  да се извиниш, ако си обидил някого
  да окажеш помощ, ако някой се е наранил
  да не вземаш чужди неща
  да не се биеш
  да услужиш, ако някой си е забравил химикала
  да помогнеш на приятеля си, ако не може да реши трудна
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  задача
  да не се подиграваш на съучениците си
  да се стараеш да научиш повече неща в училище
  да не лъжеш
  да уважаваш хората
  да изслушваш и да говориш внимателно с всички
  да дадеш от своята закуска на някого, ако е гладен
  да утешиш някой, който плаче
  да не отказваш, ако някой те помоли за помощ
  да направиш къщичка за птици 
  да нахраниш птица или животинче
Отговорите им ясно показват, че децата имат ясна представа за това кое е добро и кое – зло, кое е 

правилно и кое – не, която представа е изградена след съвместните усилия на семейство, детска гради-
на и училище. Реших, че тези прекрасни определения за Доброто трябва да стоят на видно място в наша-
та класна стая, за да подтикват децата към добри дела и им предложих  да очертаят своите ръчички, да 
ги изрежат и запишат върху тях своите предложения. И понеже доброто е непобедимо, когато се държим 
здраво един за друг, събрахме ръчичките на децата в короната на едно дърво /Фигура 2/. 

  

Фигура 2. Добролистното дърво
Нашето пътешествие продължи с Влакчето на вълшебните думи (Фигура 3), които не трябва да забра-

вяме, за да бъдем добри и възпитани, защото добрият човек се опитва да бъде любезен и се отнася с ува-
жение към приятелите и възрастните. Защото добрите думи са цветята на човешката душа и не трябва да 
се скъпим да ги раздаваме на хората около нас.

„Моля, извини, благодаря –
думи, по-вълшебни и от лек.

Щом отрониш словото крилато,
просто ставаш истински човек!..”

текст Татяна Йотова
    

Фигура 3. Влакче на вълшебните думи
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Третокласниците бяха готови да очертаят границите на доброто поведение в училище. Децата спо-
делиха, че в семействата им има правила, които трябва да спазват. Такива е имало и в детската гра-
дина. Сами стигнаха до извода, че навсякъде съществуват правила, без които не може. „Правилата за 
съвместен живот определят рамките на свободата, т.е. задават нормата – позволено (разрешено) и 
забранено(неразрешено)“ [1].

След обсъждане на различни ситуации от училищния живот и насочващи въпроси от моя страна уче-
ниците сами предложиха Правила на класа. Децата бяха горди от гласуваното им доверие и защото сами 
създадоха правилата. Те се стараят да ги спазват през цялата учебна година. С моя помощ оформиха таб-
ло, което сами украсиха (Фигура 4). 

Фигура 4. Правила на класа
Децата ежедневно обсъждаха кой спазва правилата, кой – донякъде, кой общува с другарчетата си 

с помощта на вълшебните думи, кой – не. Дълго се застояваха пред „добролистното“ дърво. Попитах ги 
дали правят подобни добрини. Засипаха ме с примери за сторените от тях добри дела. Семенцата на до-
бротата вече бяха покълнали в сърцата им. Единодушно решихме да възстановим позабравената „Утрин-
на среща“ (Фигура 5А), на която всеки ден децата да споделят какво добро са направили предния ден. 
Доброто живее навсякъде около нас и най-вече в самите нас и само ние можем да му попречим да изле-
зе и да достави радост на някого.  Освен да ги споделят, децата решиха да записват и събират добринки-
те, които са направили, за да видим в края на годината кой ще заслужи титлата „Най-добро дете“. Всички 
приеха предложението ми да направим Дом за добрите дела, в който да съхраняваме добрините. Някол-
ко деца изрязаха готовия проект и конструираха къщичката (Фигура 5Б). Решихме да ги записваме на сър-
чица, защото всяко сторено добро излиза от сърцето, както любовта. Децата ги пускаха в къщичката през 
специален процеп (Фигура 5В). Всеки номерираше своите сърчица и с трепет очакваха края на учебната 
година. Атмосферата в класа се промени. Третокласниците станаха по-внимателни и вежливи един към 
друг, помагаха си, започнаха да се радват на чуждите успехи, убедиха се, че да си добър е лесно. В края 
на учебната година отворихме къщичката и сърчицата бяха толкова много, че всяко дете получи грамота, 
удостояваща го с титлата „Най-добро дете“. Тъй като добротата е топла като слънцето, сърчицата с добри-
те дела подредихме като лъчи на едно усмихнато слънце (Фигура 6). Сторената добрина кара хората да 
се почувстват щастливи и да се усмихват като нашето слънчице. Когото са помогнали на някого, удовлет-
ворението у децата е голямо, усмивки греят и на техните  лица.

      

А)                                Б)                                  В)
Фигура 5. А) Утринна среща. Б) Конструиране на къщичката. 
В) Добрите дела, написани върху сърчица влизат в своя дом.
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Фигура 6. Слънцето с „добри“ лъчи.
В един от часовете по Физическо възпитание и спорт при състезателната игра „Топка над въже“ два-

ма приятели от класа се оказаха в противникови отбори и след победата на единия децата се скараха, 
размениха си обидни думи, единият плака, другият се разсърди и се премести да седи на друг чин. Ня-
колко дни не си говореха и когато се разминаваха, гледаха настрани. Това положение видимо измъчва-
ше и двамата. В следващия час на класа прочетох на учениците „Притча за доброто, прошката и мостове-
те между хората“1

Още докато четях, класът започна да поглежда към двамата приятели и по-чувствителният (може би и 
по-виновен) се разплака. Другият едва сдържаше сълзите си. Взе чантата си и безмълвно седна до плаче-
щия. Двамата допряха глави, промълвиха си нещо, погледнаха се и виновно се усмихнаха. Бяха си прос-
тили. След този случай станаха неразделни, а  атмосферата в клас – отново спокойна и ведра. Предложих 
на децата и ние да съградим един мост, през който да продължи нашето пътешествие в Страната на до-
брото. Всички прегърнаха идеята, а аз им разясних, че този Мост на добротата представлява задължите-
лен седмичен график за всяко дете:

Понеделник – Направи едно добро дело
Вторник – Целуни поне един човек
Сряда – Прегърни поне двама души
Четвъртък – Подари поне три усмивки
Петък – Сподели с нас на утринната среща какво си направил през изминалата седмица.
През учебната година третокласниците на ОУ „Георги Караславов“ подкрепиха и редица благотвори-

телни инициативи. В началото на декември в Часа на класа зададох на децата въпроса „Как можем да по-
могнем на някой, който в момента се нуждае от нещо малко, дребно, за да оцелее, за да оздравее, за да 
живее, за да бъде създаден дори. Малко – за нас, но непосилно за него – човека в беда, човека в нужда? 
Отговорите им ме трогнаха:

  Ако е гладен, ще му дадем храна.
  Ако няма хубави дрехи, ще му дадем някои, които вече са ни малки.
  Ако е беден, ще му дадем пари и играчки, които не използваме.
  Ако е бездомен, ще го приютим в кухнята до къщата ни.
  Ако е болен, ще кажа на мама да му дари кръв и др.
Децата от висините на чистите си души, без да се замислят, са готови да откликнат на чуждата нужда, 

дори много по-често от мнозина възрастни с възможности да го направят. Радващо е колко много от тях 
осъзнават, че е важно да подадеш ръка, да помогнеш, да застанеш до някого в труден момент. Похвалих 
ги за чудесните отговори и им казах, че могат да дадат на своите родители урок по добротворство, след 
което представих новото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Тази година 
целта ѝ е да помогне на деца с тежки хронични заболявания и да осигури модерна, високотехнологична 
апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и областни лечебни заве-
дения. Третокласниците бяха участвали в предишни издания и знаеха номера, на който да изпращат SMS-
и. Обещаха, че и тази година ще се включат в инициативата, особено щом се отнася за техни връстници. 
„Ако нямам парички в телефона, ще пратя SMS от този на мама или тате“ – казаха някои.

Друга благотворителна инициатива, в която се включиха третокласниците от ОУ „Георги  Караславов“, 
гр. Първомай беше Великденската акция на Клуб на жените ,,Веселие“ - кв. Дебър към НЧ ,,Пробуда“ за 
събиране на дрехи за деца и възрастни, играчки, ученически помагала и средства за закупуване на ла-
комства.
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Добрите хора се отнасят с обич и грижа към природата и не са безучастни към бъдещето на наша-
та планета. За трета поредна година учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициати-
ва на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справед-
лива, здрава и устойчива. Целта на инициативата е да се запознае младото поколение с новите Глобал-
ни цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.
ОУ „Георги Караславов“ стартира своето участие в тазгодишната кампания на УНИЦЕФ с урок в 3 клас на 
тема „Запознаване с Глобалните цели за устойчиво развитие“, проведен на 31 март 2017 година. В нача-
лото разясних на своите ученици какви организации са ООН и УНИЦЕФ. Разделени по групи, третокласни-
ците идентифицираха най-сериозните проблеми, които стоят пред хората днес и запознаха другарчета-
та си с тях. С интерес изгледаха филма, в който по разбираем и увлекателен начин бяха представени 17-
те глобални цели за устойчиво развитие, които всички заедно трябва да постигнем в периода до 2030 го-
дина. С помощта на новите таблети на училището разгледаха по-подробно целите, избраха най-важната 
за тях и я нарисуваха. Написаха свои лични послания и ги отправиха към всички хора по света (Фигура 7).

  

Фигура 7. Най-големият урок в света
За Деня на Земята – 22 април посадихме дръвчета в двора на училището, за да изразим своята загри-

женост за чистотата на природата и бъдещето на нашата планета. Децата поливаха дръвчетата, разкопа-
ваха около тях и се радваха се на първите им листенца. Бяха горди, че допринасят със своето добро дело 
въздухът в селището ни да е по-чист (Фигура 8). 

Фигура 8. Едно от дръвчетата, които засадихме
Освен с добронамереност, съпричастност и уважение към хората добрият човек обича родината  и 

родния си край. Патриотичното възпитание е неразделна част от нравственото възпитание. Само народ, 
който познава историята си, почита националните си герои и е съхранил традициите си, има бъдеще. В 
началото на годината сформирахме екипи, които да изработят свои проекти за празниците в годишния 
календар. Учениците проявиха творческо вдъхновение и се насочиха към изработване на лапбук с раз-
лична информация, снимки, рисунки и литературни произведения за празника, който трябва да предста-
вят (Фигура 9).
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Фигура 9 . Някои от екипите представят своя лапбук
Като съпътстващо патронния празник на училището мероприятие организирахме Вечер на народно-

то творчество, която директорът определи като „Урок по родолюбие“. Децата представиха драматизация 
на народната приказка „Примък-отмък“, пяха народни песни, танцуваха народни хора, задаваха гатанки. 
Не забравихме пословиците, поговорките, анекдотите, игрите на баба и дядо и произведенията на на-
родните занаяти. Директорът и госпожите представиха народни носии от различните фолклорни области 
(Фигура 10).

  

  

Фигура 10. Празник на народното творчество
С приключване на учебната година не свършва нашето пътешествие в страната на Доброто. Бъдещи-

те четвъртокласници получиха задачи за ваканцията:
Добрите думи са корени, добрите мисли – цветя, добрите дела – плодове, а доброто сърце – градина. 

Погрижете се за вашата градина да не буреняса, напълнете я със слънчева светлина, добри думи и дела
Побързайте да вършите добри дела и не забравяйте да ги записвате – Домът на добрите дела чака 

нови обитатели
Направете съчинение „Най-добрият човек, когото познавам“ 
Потърсете народни пословици и мъдри мисли за Доброто и ги запишете в читателския си дневник
Потърсете и прочетете книги, в които се утвърждава доброто начало у човека



340

Образование и технологии 8/2017

Когато виждам в лъчезарните усмивки и блесналите очи на моите ученици искрите на посятата лю-
бов към доброто и красотата, съм уверена, че ще израснат достойни хора, носители на изконните българ-
ски добродетели и техните деца ще познават Доброто, а няма да четат за него само в притчите. Искрено 
се надявам да разберат, че в живота има истински неща, които не светят с изкуствена светлина – благо-
родството, добротата, великодушието, стремежът към пълна хармония, любовта. Те греят в душите на хо-
рата, те са светлата страна в сърцата им. Те са богатството на живота. Открием ли ги, оценим ли ги, както 
те заслужават, ще станем по-мъдри и душевно удовлетворени от себе си. Мили хора, дайте от своето вре-
ме, енергия и сили, за да направим света по-добър!

Приложение 1. Тест
Тест „ Добро дете ли съм?“
Ако имаш някакви пари, би ли ги похарчил за подаръци на приятели или роднини?      да    не
Приятел споделя с теб своите проблеми и неприятности. Ще му покажеш ли, че темата не те интере-

сува?    да    не
Твоят партньор не може да играе шах или друга игра. Ще го оставиш ли да победи, за да не се отчае 

и загуби интерес към играта?    да     не
Случва ли ти се да говориш на приятелите си приятни неща, за да повдигнеш духа им?  да  не
Често ли си правиш лоши шеги с приятелите?   да    не
Проявяваш ли понякога злопаметност и отмъстителност?     да    не
Би ли  разговарял с приятел, ако темата не те интересува?    да    не
Би ли използвал своите способности, за да помогнеш  на други хора?    да    не
Напускаш ли играта, когато виждаш, че губиш?   да    не
Ако си сигурен, че си прав, ще се вслушаш ли в аргументите на друго дете?   да    не
Би  ли свършил някаква работа по молба на родителите ти, ако тя не е част от  твоите задължения-

та?   да    не
Случва ли ти се да имитираш някого, за да развеселиш приятелите си?    да     не
Поставете една точка за всеки положителен отговор на въпроси № 1, 3, 4, 7, 11 и за всеки отрицате-

лен отговор на въпроси № 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Колко точки общо събрахте?

Резултати:
Повече от 8 точки. Ти си добър към останалите, знаеш как да общуваш с хората. Имаш много прияте-

ли, но никога не им позволявай  да злоупотребяват  с  твоята доброта.
От 4 до 8 точки. Твоята доброта е въпрос на случайност: ти не си добър към всички. За някои си го-

тов да направиш много, но се старай да се отнасяш еднакво към всички, за да си спестиш неприятности.
По-малко от 4 точки. Трябва да работиш усилено над себе си.

References: 
1. Rizova, M.M. i Il. Rizov. Modeli za obuchenie po pravata na deteto (I-IVklas). Varna, SAUChASTIE, 2000., 

str. 66

Notes:
1. http://e-zd ravey.com/bg/madrost-pritcha-za-dobroto-proshkata-mostovete-mejdu-horata/ 
2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/08/16/test-dobryy-li-ya
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Abstract: The paper presents the experience of the author and her colleagues from St. Cyril and St. Methodius 
School from project work realized within the Programme „Erasmus+“ –  Project „Cooperation for innovation and 
the exchange of good practices”. The aim of the common project between Bulgaria, Czech Republic, Turkey, 
Spain and Lithuania is to develop pupils‘ language skills in English. Real opportunities to students to learn, 
develop and practice English language in real environment are provided. The development of language skills, 
requires students to have intensive communication while participating in various activities through intercultural 
education and training.  Furthermore, research on second language acquisition suggests that more learning 
takes place when students are engaged in relevant tasks within a dynamic learning environment rather than in 
traditional teacher-led classes. 

The project work is a chance for teachers as well to develop professional skills, to improve English language, 
to enrich the opportunities to use social life as a way into their teaching. 

Keywords: European project, Erasmus+, foreign languages, teaching, learning, skills, education.

I. Европейски проект „Next step of social life learning through English“
Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“1 стартира през 2014 г. и 

е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимо-
действие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програма 
„Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професио-
налното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. 

Програма „Еразъм“ включва три основни Ключови дейности: Образователна мобилност за граждани 
(КД 1); Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2); Подкрепа за реформиране на по-
литиките (КД 3).

Европейският проект „Next step of social life learning through English“ е по ключова дейност КД2. Ос-
новната му цел е развитие на уменията по английски език чрез участие в социални дейности. Продължи-
телността на финансираните проектни дейности е две години: 01.09.2016 – 31.08.2018. Потребностите от 
разработката на проекта са:

  Споделяне на иновативни практики в преподаването на чужд език;
  Придобиване на международен опит в образователно-възпитателния процес, Извънкласните дей-
ности и работата с ученици в неравностойно положение;

  Развитие на социалните умения;
  Учене на здравословен начин на живот;
  Мотивация да бъдем най-добрите;
  Знания за Европейския съюз;
  Повишаване на репутацията на включените училища.
  Приоритетите на проекта в сферата на училищното образование са:

  Укрепване и развитие на профила на учителската професия;

„NEXT STEP OF SOCIAL LIFE LEARNING THROUGH ENGLISH“ – РАЗВИВАНЕ
НА ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ АКТИВНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ И УЧАСТИЕ
В СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

„NEXT STEP OF SOCIAL LIFE LEARNING THROUGH ENGLISH“ – DEVELOPING
LANGUAGE SKILLS THROUGH ACTIVE CITIZENSHIP AND PARTICIPATION IN
SOCIAL ACTIVITIES

Надка Костадинова Динева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев

Nadka Kostadinova Dineva
First primary school „St. Cyril and St. Methodius”, Gotse Delchev
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  Подкрепа на институциите в сферите на преждевременно напускане на училище, работа с де-
ца в неравностойно положение и успешно образование за ученици от различен учебен спектър;

  Отворено и иновативно образование чрез използване на дигитални технологии в училище.
Координатор на проекта е Първо ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев, а партньорските учили-

ща са: Zakladni skola a Materska skola Olomouc, Gorkeho 39, Oломоуц, Чехия; Altieylul Ortaokulu, Балъке-
сир, Турция; Ins Can Margarit, Корбера Де Лобрегат, Испания; Rudaminos Ferdinando Ruscico gimnazija, Ру-
дамина, Литва.

Основните теми, включени в проекта, са:
  преподаване и учене на английски език,
  развитие на творчество и култура на учениците, подобряване на качеството на образование на 
участващите институции.

Сред продуктите на проекта „Next step of social life learning through English“ са сайт на проекта, плат-
форма „Next step of social life learning through English“ в eTwinning, „Културен бумеранг“ – мозайка от ес-
тествени материали, която съдържа основни символи на всички страни партньори и мн. др. 

II. Споделяне на добри практики в TwinSpace
Основната комуникация между учителите и учениците в проекта “Next step of social life learning 

through English” се осъществява чрез мрежата TwinSpace. TwinSpace е виртуална платформа, в която оп-
ит и добри практики се споделят от над 220 000 учители от 36 страни. Това е безплатно и защитено прос-
транство, което позволява на учители от различни страни да работят по съвместни проекти и да подобря-
ват своето професионално развитие. 

За период от почти една година в TwinSpace на проекта “Next step of social life learning through English” 
има регистрирани повече от 220 активни членове – учители, ученици и посетители. Виртуалните срещи с 
нови приятели привличат непрекъснато нови членове в нашата общност. TwinSpace позволява прекрас-
на  видимост и бързо намиране на необходимата информация. Всичко, което създаваме, е ситуирано в 
тематични страници и конкретни папки за различния набор от файлове. Най-бързо комуникираме през 
„Учителския кът“, а най-интересното публикуваме в „Дневника на проекта“. Предоставяме на учениците 
си различни форуми, свързани както с проектните цели, така и с актуални теми, които провокират споде-
ляне на лично мнение на английски език. Чат – срещите осигуряват на учениците интензивна комуника-
ция в реално време.

С цел интерактивно, съвместно участие в проекта използваме web 2.0 tool. Разнообразните инстру-
менти в мрежата позволяват ефективна комуникация, сътрудничество и споделяне на творчески идеи 
между участниците от партньорските страни. Комуникационните инструменти на Web 2.0, които използ-
ваме в нашите съвместни дейности са:

  сайт на проекта: http://erasmusproject9.wixsite.com/culturalboomerang
  фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/Next-step-of-social-life-learning-through-

English 
  електронна поща: TwinMail
  анкети и проучвания: https://forms.office.com и SurveyMonkey
  инструмент за видеочат от Google: Google Hangouts
  онлайн инструмент, който служи за журнал на проекта: https://penzu.com/
  слайдшоу, което включва видео, изображения, музика: https://animoto.com
  онлайн платформата „Google Drive“, в която се споделят всички документи, продукти, доклади, пре-
зентации, материали за разпространение, уроци, която служи и за календар с предварително опре-
делени срокове за конкретните задачи по проекта.

  персонализирани анимации в образователен портал: https://goanimate.com/
  онлайн напомняния на ученици и родители: https://www.remind.com
  събиране и споделяне на идеи: https://padlet.com
Инструменти за сътрудничество в Web 2.0, които ни осигуряват лесна и достъпна работа с различни 

екипи, гъвкавост и отговорност на всички членове от екипа на проекта: 
  сътрудничество с онлайн версиите на Microsoft Word, PowerPoint, Excel и OneNote. Запазване на до-
кументи, електронни таблици и презентации онлайн: https://www.office.com/

  съвместно редактиране в реално време на документи, презентации и електронни таблици: Google 
Drive
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  разработване на различни видове файлове и носители, които могат да се съхраняват, както и да се 
споделят със заинтересованите групи: Dropbox

  съхранение от Microsoft, която позволява на потребителите да запазват и организират различни ви-
дове документи и мултимедийни файлове: OneDrive

Инструменти за творчество, които използваме, за да насърчим креативността на учениците си, дока-
то работят по дейностите на проекта:

  творческа ангажираност за генериране на „облачни думи“ с различни шрифтове, оформления и 
цветови схеми: http://www.wordle.net/

  превръщане на отделни думи или статии, лозунги и теми, речи, лични мисли във визуално впечат-
ляващо облачно слово: http://www.tagxedo.com/

  Sketchpad позволява на потребителите да създават свои собствени скици и рисунки: https://sketch.
io/sketchpad/

  Graffiti Creator помага на учениците да разширят творчеството си, като използват цветове и шри-
фтове, които приличат на графити: http://www.graffiticreator.net/

  чрез WeVideo учениците могат да използват снимки, текстове, кратки видеоклипове, които позво-
ляват да усвоят компютърно програмиране в 3D среда: https://www.wevideo.com/

  Scratch е инструмент Web 2.0, който поддържа създаването на интерактивни истории и игри и по-
мага на учениците да разберат основните понятия за програмиране, като използват градивни еле-
менти на кодирането: https://scratch.mit.edu/

Предлагам на колегията следната педагогическа практика чрез посочените инструменти на Web 2.0. 
на тема „Моето училище“, реализирана с ученици на възраст 12-13 години от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, гр. Гоце Делчев, участници в проекта “Next step of social life learning through English”. Основна 
цел – развитие на умението говорене на английски език чрез използване на Web 2.0 инструменти.  

Етапи на 
занятията Цели Инструменти на Web 2.0

1. Представяне 
на темата

Преговор на думите на 
тема: Моето
училище.
Мотивиране на 
учениците да развиват 
комуникативните си умения 
на английски език на тема 

Създаване на думи, свързани с темата моето училище 
чрез: h  p://www.wordle.net/
h  p://www.tagxedo.com/
h  p://www.graffi   creator.net/
Представяне на думите чрез видеочат в Google 
Hangouts , които са изобразени чрез предварително 
посочените инструменти: обяснение на значението на 
думата на английски език

2. Основна част Развитие на умението 
говорене на английски език

Отговори на въпросите по дадената тема: моето 
училище, учебни предмети, дейности през свободното 
време, дневен режим на учениците.

3.Заключение
Обсъждане на лексикални 
и граматически грешки при 
говорене на английски език

Обработка и запис на готовите видеоклипове чрез
h  ps://www.wevideo.com/
и споделяне с Vimeo
h  ps://vimeo.com/204660089

III. Международни партньорски срещи за преподаване, обучение и учене, финансирани от Програ-
ма „Еразъм+“.

Програма „Еразъм+“ осигурява финансирано участие на 50 учители в международни срещи за пре-
подаване, обучение и учене в Чехия, Турция, Испания, Литва и България в рамките на двугодишния пе-
риод на проекта “Next step of social life learning through English”. Всяка международна среща е предвари-
телно планирана, има своя програма, цели, резултати и продукти. Основните теми на интернационални-
те срещи зависят от добрите практики, които могат да бъдат споделени от всяка партньорска институция, 
от възможностите, които всяко училище предоставя на другите партньори за развитие  и укрепване на ка-
пацитета им, за повишаване способността им за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, 
методи и иновативни практики. Темата на работната среща в Zakladni skola a Materska skola Olomouc, 
Gorkeho 39, Oломоуц, Чехия е „Изработка на керамични сувенири“.
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Фигура 1. Работна среща в Оломоуц, Чехия

В Altieylul Ortaokulu, Балъкесир, Турция – „Ролята на обучението по английски език при работа с уче-
ници в неравностойно положение“.

Фигура 2. Работна среща в Балъкесир, Турция

Ins Can Margarit, Корбера Де Лобрегат, Испания – „Ролята на театъра в обучението по английски език“, 
в Rudaminos Ferdinando Ruscico gimnazija, Рудамина, Литва – „Културен живот - национални традиции“, в 
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев, България – „Храненето - предпоставка 
за здравословен начин на живот“.

IV. Резултати.
Индикаторите за успеха на проекта „Next step of social life learning through English“ са:

  180 участващи ученици между, които и ученици в неравностойно положение;
  100% от включените ученици да вземат участие в проектните учебни дейности -  уроци по англий-
ски език, както и извънкласните дейности - спорт, готвене, здравословен начин на живот. Чрез учас-
тия в проучвания, анкети, коментари, дискусии, форуми учениците да подобрят собствените си 
умения по английски език. В края на проекта 80% от учениците в целевата група да четат и разбират 
писмени текстови, 70% да пишат кратки съчинения, 80% от учениците да могат да използват пра-
вилно граматика в устни и писмени съобщения;

  100% от целевата група да подобри социалните си умения чрез участие в извънкласни дейности - 
готвене, изработка на сувенири, спортни състезания, участие в пиеси, изучаване на културата и тра-
дициите на страните партньори.

  100% от учениците да подобрят уменията си в областта на информационните технологии посред-
ством дигиталните инструменти в проекта.

Индикаторите за успешно въздействие на проекта “Next step of social life learning through English” вър-
ху участващите преподаватели са:

  50 учители, които да участват в пет транснационални срещи;
  100% от участващите учители да подобрят своите умения по английски език;
  100% от преподавателите да укрепят профила на преподавателската професия, като предоставят 
висококачествено обучение, справят се с комплексните реалности в класната стая и усвоят нови ме-
тоди и инструменти в преподаването на английски език и извънкласни дейности;

  100% от участващите учители да усвоят иновативни методи и подходи за преподаване на англий-
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ски език, за персонализирано преподаване и учене чрез разнообразни социални теми: културен 
живот и национални традиции, здравословен начин на живот, спорт, театър. Индикаторите, които 
измерват влиянието на проектните дейности върху участващите учители са въпросници, проучва-
ния, дискусии, срещи, открити уроци, както  и по-високи резултати от тестовете по английски език 
в края на проекта.

Програма „Еразъм+“ по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в сферата на 
училищното образование се фокусира върху възможността на училищните институции да развиват и ук-
репват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне 
на идеи, методи и добри практики.

V.  Заключение. 
Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

  Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното обра-
зование;

  Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъс-
натото внедряване на методи за обучение на учители;

  Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;
  Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното об-
разование;

  Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ни-
во посредством Европейски и национални квалификационни рамки и инструменти за валидиране 
и др.

Европейските проекти, подкрепяни в рамките на Сътрудничество за иновации и обмен на добри прак-
тики (КД2), генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху 
системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко 
или непряко в организираните дейности.

Работата по проекта “Next step of social life learning through English” мотивира учениците, подкрепя 
учителите в трудната им професия и ги кара да откриват нейните положителни страни, обединява наши-
те училища с модерното електронно европейско семейство.

Една от най-значимите характеристики на eTwinning и работата в TwinSpace е неговата модерност, 
принадлежност към съвременните методи на работа и  комуникация. Благодарение на тази платформа 
учителите се запознават отблизо с възможностите на електронното и дистанционното обучение и пови-
шават професионалната си квалификация. Чрез проектите в eTwinning се работи за предотвратяване на 
ранното отпадане от училище, за изграждане на увереност, за създаване у децата на умения и компе-
тенции, значими за цялостното им личностно израстване – умения за комуникация на майчин и на чужд 
език, за развиване на, социалните, междукултурните и дигиталните им компетенции. С всички тези свои 
характеристики проектите в eTwinning изграждат училището на бъдещето.

Notes:
1. http://www.hrdc.bg 
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Abstract. The development of today’s children takes place today in an extremely dynamic environment, 
fi lled with a lot of informa  on and provided with a variety of technological means. The teacher should be famil-
iar with innova  ve forms of learning to s  mulate and support child’s curiosity and mo  vate the student to en-
gage in ac  ve communica  ve ac  vity both in the learning process and in society.

This ar  cle presets author’s experience from implementa  on of “Your Hour” project work. This project of-
fers a rich opportunity for choosing forms and methods to provoke students’ research and crea  ve poten  al. 
Students from the fi  h grade of First Primary School „St. St. Cyril and Methodius”, Gotse Delchev, chose the 
challenge of journalism as a means of expressing their self. They joined the School Television School. The Club’s 
work is based on ac  ve learning, with students preparing for their own work, preparing editorial staff s, and tak-
ing responsibility for preparing a news release. The aim is to develop research skills, teamwork, observabili-
ty, crea  ve thinking, skills to extract informa  on from diff erent sources and, most importantly, com munica  on 
skills. The work of the Club takes place in the following stages: organiza  onal, opera  onal, and produc  ve stage. 
As a result of the ac  ve work of the small journalists First St. Cyril and St. Methodius Primary School in Gotse 
Delchev has its Youth Television School, which broadcasts a news feed and the rubric “You are on the move”.

В днешната образователна среда от учениците изискваме да си сътрудничат, да мислят критично, да 
работят в екип, да дават отговори на важни въпроси от тяхното ежедневие. В подкрепа на тази мисия на-
шето училище даде зелена светлина на Клуб „Училищна телевизия“.

Проект „Твоят час“ дава богата възможност за избор на форми и методи за провокиране на изследо-
вателския и творчески потенциал на подрастващите. Учениците от пети клас на Първо основно училище 
„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, поеха предизвикателството на журналистиката, като средство 
да изразят своето АЗ. Те избраха Клуб „Училищна телевизия“. В групата се включиха 18 ученици, желае-
щи да овладеят изкуството на словото, за да имат шанс да представят своите умения и постиженията на 
своите съученици, използвайки възможностите на телевизията. С много любопитство и старание  подгот-
виха анкетни карти и проучиха зрителските интереси на учениците от училището. Резултатите ни позво-
лиха да очертаем параметрите на конкретните дейности, които да включим в обучението. 

Фигура 1: Дефилето на изявите на участниците в проект „Твоят час“ в Благоевград

За разлика от традиционното обучение проектното се гради въз основа на ученето чрез изследване и 
откриване при активна позиция на детето. Работата в Клуба се основава на действено обучение, като уче-
ниците след предварителна подготовка самостоятелно планират работата си, формират редакторски еки-

УЧИЛИЩНА ТЕЛЕВИЗИЯ „МЛАДЕЖ“

Ангелина Борисова Маркова 
Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Гоце Делчев

THE SCHOOL YOUTH TELEVISION 

Angelina Borisova Markova
First Primary School „St. St. Cyril 
and Methodius”,  Gotse Delchev



347

Добри практики

пи и поемат отговорност по изготвянето на новинарска емисия. Като цяло работата им се характеризира с 
високо ниво на самостоятелност, активност, мотивация и съучастие в процеса на обучение.

Целта е да се формират изследователски умения, работа в екип, наблюдателност, креативно мисле-
не, умения за извличане на информация от различни източници. Формиране на умения за събеседване, 
систематизиране на информация. Изготвяне на анкети и сценарии, умения за работа с камера, диктофон 
и микрофон. Формиране на дигитална компетентност: работа с компютърни програми – MS Word, MS 
PowerPoint, Movie Maker и други.

И най-важното – изграждане на комуникативни умения като се съчетае полезното с приятното, зна-
нието с играта, сериозното със закачката.

Задачите, които си поставихме:
  изграждане на новинарски екипи;
  организиране на истинско телевизионно студио – изработване на сценарии;
  представяне на новинарските емисии пред публика.

Фигура 2: Подготовка за излъчването на новинарска емисия

Работата на Клуба протича в следните етапи:
  Организационен етап;
  Оперативен етап;
  Продуктивен етап.
Това са етапи за работата през годината, които могат да се разглеждат и като етапи за подготовка на 

всяко едно предаване.
Организационният етап включваше:

  запознаване с езиковото ниво на всеки участник;
  запознаване с характеристиката на различните журналистически жанрове;
  гледане и коментиране на различни новинарски екипи на различните телевизии.
  отработване на подходяща поведение пред микрофон и камера.
  работа с фотоапарат, камера, диктофон. 
Оперативният етап се характеризира с подбор на журналистическите екипи за работа. Подбор на ин-

тересни новини, събеседници, запис на интервюта, снимки на събитията и заснемане с камера.
Продуктивният етап се характеризира с усилена редакторска работа, при която се отстраняват всич-

ки типове грешки: правоговорни, интонационни, поведенчески и други. И най-важното – запис и излъч-
ване на предаването.

Учениците се обучаваха да прилагат тези моменти на работа и при подготовката на всяко отделно 
предаване като точно подбират събитието, после избират жанра, търсят най-подходящия начин за пред-
ставяне. Не трябва да забравяме, че това са ученици от пети клас. Пред тях има много предизвикателства, 
които те имат желанието да преборят. Проведените часове определено издигнаха езиковата култура на 
участниците. Резултатите са осезаемо разпознаваеми в устното им общуване: общуват с лекота с непо-
знати събеседници, изразяват се точно и ясно, добре изграждат различни изреченски конструкции, из-
ползват синонимното богатство на езика, избягват употребата на диалектни изрази. Голяма част от учас-
тниците повишиха успеха си по БЕЛ.
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В резултат на активната работа на малките журналисти Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“, гр. Гоце Делчев има своя Училищна телевизия „МладЕж“, която излъчи три новинарски емисии, 
рубриката „Вие сте на ход“ и филм, отразяващ Коледните празници в нашето училище. Учениците с удо-
волствие представиха дейността на клуба на дефилето на изявите на участниците в проект „Твоят час“ в 
Благоевград, където спечелиха сърцата на публиката.

Фигура 3: Представяне на дейността на клуба на дефилето на изявите 
на участниците в проект „Твоят час“ в Благоевград

Клуб „Училищна телевизия“ като форма на обучение дава възможност за по-задълбочена работа вър-
ху развитието на комуникативните компетентности на учениците. Те участват активно, предлагат творче-
ски решения при различни ситуации, усвояват специфични умения за създаване на текстове и публично-
то им представяне, а учителят провокира въображението и креативността им. Учебните часове са часове 
на приятелство и съавторство. Преживените емоции обогатяват вътрешния свят и формират увереност и 
самочувствие, необходими за тяхното реализиране в живота.

Идеята ни е Клуб „Училищна телевизия“ да продължи своята дейност и в следващите години, като се 
превърне във важен фактор в училищния живот на учениците. Имаме пълната подкрепа на училищното 
ръководство, желанието на учениците и учителите.
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Abstract: First Primary School “St. St. Cyril and Methodius“, Gotse Delchev is working on the project “Next 
step of social life learning through English”, “Erasmus +” KD. The project partners are the Czech Republic, Spain, 
Lithuania and Turkey. Our fi rst mobility was in the city of Olomouc in the Czech Republic, on Christmas Eve and 
one of our goal was to share tradi  ons and customs related to this holiday in Bulgaria and the Czech Republic. 
Bulgarian teachers, together with Czech teachers and pupils together with other par  cipa  ng countries, made 
ceramic decora  on Christmas items, prepared tradi  onal dishes for Christmas Eve and Christmas, decorated  
“survachka” – a special tree branch.

We presented a presenta  on, prepared by Bulgarian students called “Christmas - a holiday of hope”. Em-
phasis was placed on symbols and customs with a marked magical character. All par  cipants were impressed by 
Bulgarian ritual breads, the “badnik” in the fi replace, divina  on for health and carolling tradi  on as an integral 
part of the holiday. This holiday is covered in Bulgarian literature classes and with our students we had a spe-
cial lesson which  reproduced the custom of Christmas Eve and Christmas holiday. A great interest was shown to 
“survachka” by par  cipants students, who under our guidance and using authen  c materials brought from Bul-
garia, decorated a special tree branch. Together with students we prepared tradi  onal dishes related to the up-
coming celebra  on. We cooked a bread with coin, oshav – dried fruit, stuff ed peppers, sarmi, popcorn. Czech 
pupils prepared their tradi  onal Christmas sweets. It was a warm con  nuity between two cultures, the par  ci-
pants from Spain, Lithuania and Turkey became involved, too.

I. Кратко въведение
Програмата за културен обмен „Еразъм +“ е успешна у нас. Направлението ѝ е училищно образова-

ние. Децата биват приобщавани чрез културен обмен, като за целта се използват презентации, анкети и 
други занимания. Те са отворени за света, приемат с голям интерес културите на другите народи. Обме-
нът се осъществява косвено чрез учителите, които отиват в другите страни, участват в учебния процес и 
извънкласните форми, добиват опит и после го предават на децата. 

Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев, е координатор  по проект ,,Next 
step of social life learning through English“ по Договор №216 – 1 – BG01 – КА 219 на стойност 22 750 евро. 
Проектът е финансиран от Програма Еразъм+ КД 2 на Европейския съюз и дейността му е за периода сеп-
тември 2016 – август 2018 година. Наши партньори са училища от страните Република Чехия, Литва, Испа-
ния и Турция, което ни дава добра възможност за културен обмен между тези страни. Първата ни мобил-
ност бе в град Оломоуц – Република Чехия, в навечерието на Коледа и една от целите ни бе да споделим 
традиции и обичаи, свързани с този празник в България и в Република Чехия.

II. Цели и задачи:
1.  Опознаване традициите и културите на другите народи, наследството, оставено от предшествени-
ците им.

2. Да покажем богатството и разнообразието на нашия фолклор.
3. Да приучим учениците към толерантност към чуждите култури и традиции, което ще ни помогне да 

КУЛТУРЕН ОБМЕН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

CULTURAL EXCHANGE BETWEEN BULGARIA AND THE CZECH REPUBLIC

Христина Стоилова  Попаркова, Василка Йорданова Ванюшкина
Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев

Hristina Stoilova Poparkova, Vasilka Yordanova Vanyushkin
First primary school „St. St. Kiril i Metodiy“, Gotse Delchev
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живеем заедно в обединена Европа и света като цяло.
4. Обогатяване на възможностите на учителите и учениците за комуникация, нови познания, положи-
телни емоции.

5. Възможност за намаляване броя на учениците, застрашени от отпадане от училище.
6. Да се заинтригува вниманието и на неучастващи в проекта страни – други учители, други ученици, 
родители, обществеността.

III. Реализация
За осъществяване на поставените цели българските учители съвместно с чешките учители и учени-

ци в присъствието на другите страни участнички изработихме коледни предмети от керамика за украса, 
приготвихме традиционни ястия за Бъдни вечер и Коледа, украсихме сурвачка, разгледахме културни па-
метници в Оломоуц. 

Представихме презентация, изготвена от българските ученици, на тема ,,Коледа – празник на надеж-
дата“. Акцентът бе поставен на символите и обичаите с подчертан магически характер, на здравослов-
ното хранене. Особено впечатлени останаха присъстващите от българските обредни хлябове, бъдника в 
огнището, гадаенията за здраве, коледуването като неизменна част от празника, постенето като част от 
здравословния начин на живот. Споделихме, че този празник е застъпен в часовете по литература и с на-
шите ученици правим специален урок, в който възпроизвеждаме обичая на Бъдни вечер и коледуването.

В училището, което посетихме, има дългогодишна практика за изработване на керамични из-
делия. Учениците демонстрираха с високи умения изработване на керамични предмети на ко-
ледна тематика – коледни звезди, ангелчета, елхички и др., които моделираха по матрица, оц-
ветиха, украсиха  и след това изпекоха в керамична пещ. Впечатлени останахме от организация-
та от страна на чешките ученици, които сами подготвят материалите за часа, работят отговорно 
и след приключване на часа почистват стриктно работните си места. Те ни демонстрираха основ-
ните техники за работа с глина, след което и ние се включихме  към изработването на предмети 
за коледния благотворителен базар в подкрепа на хората в неравностойно положение. Чешките 
ученици изготвиха заедно с нас по предложение на българските си връстници предмети, които 
те изработват в часовете по изобразително изкуство, технологии и предприемачество, бит и тех-
ника. – коледни елхички, гривни, гердани. Тези предмети също се включиха в благотворителния 
базар и за наша радост бяха изкупени.

Изключително впечатлени останахме от много добре оборудваната кухня, с която разполага 
училището, където се провеждат часове по готвене и здравословно хранене. Кухнята се превър-
на в една мултикултурна работилница, в която с голяма желание се включиха ученици от Чехия 
и учители от Чехия, от България, от Литва, от Испания и от Турция. Под наше ръководство съв-
местно приготвихме традиционни за България и Чехия  ястия, които слагаме на бъднивечерска-
та и коледната трапеза. Специфичните продукти за българските ястия: лозови листа, сухи черве-
ни чушки, тиква, боб, точени кори, сушени плодове, пуканки и др. носехме от България. Напра-
вихме  питка с късмет, сарми, тиквеник, напълнихме чушки с боб, сварихме ошав, изпукахме пу-
канки и подредихме трапезата.

Голям интерес проявиха присъстващите към сурвачката, която под наше ръководство чешки-
те ученици изработиха с автентични материали, донесени от България. За изработването на сур-
вачката също носихме всичко необходимо от България: дрянови пръчки, вълнени конци, суше-
ни плодове, чесън, пуканки, люта чушка, шипки и др. Разяснихме каква е ролята на сурвачката 
– дрянова украсена пръчка, с която обикновено децата сурвакат и наричат благопожелания за 
здраве, благоденствие и берекет. Разяснихме, че задължително е дряновите клонки да се при-
вържат, с което сурвачката добива форма на единично или двойно кирилско «ф».

Интересна за присъстващите бе функцията на българската новогодишна сурвачка – расти-
телно жертвоприношение с божествената сила, което осъществява пожеланията и мечтите на 
хората. Обяснихме, че изборът на дряна за сурвачка не е случаен. От всички дървета той напъп-
ва най-рано, още по времето на зимното слънцестоене, когато денят спира да намалява и започ-
ва да расте. Макар че по нашите земи тогава започва зимата, фактически от този момент започ-
ва новият цикъл на Слънцето и на възраждащата се природа. Пъпките на дряна  са олицетворе-
ние на младостта и жизнеността, защото цъфва най-рано и най-късно зрее. Символ е и на мъд-
ростта, защото пръв известява идването на пролетта. 
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Добри практики

Отбелязахме, че може би от всички съвременни европейски народи единствено при съвре-
менните българи са се запазили елементи от древния празничен цикъл около деня на Възраж-
дащото се Слънце – това са названието Коледа, запаленият коледен Бъдник, обичаите Бъдни ве-
чер, Сурвакането. Това сме унаследили от прабългарите, които за разлика от траките са приели 
християнството много късно и то от своя най-голям враг – византийците. Само век след своето 
християнизиране българите попадат под жестоко византийско владичество, което е нова причи-
на за повърхностно възприемане и упражняване на християнските традиции и съчетаването им 
със старите езически празници. Като резултат днес почти няма български църковен празник, в 
основата на който да не са заложени стари езически представи и обичаи. Най-типичен пример 
за това е Бъдни вечер.  

Другото растително жертвоприношение, характерно за българския народ, за възраждащото 
се Слънце е запаленият бъдник на Бъдни вечер, който отразява вярата на българите, че на този 
ден небето се отваря и младият новороден бог – Слънцето, идва при хората, като слиза по ви-
соко дърво. На отсеченото за Бъдни вечер дъбово дърво  българите са гледали като на възмож-
ност при тях да слезе Младият Бог, който носи здраве и имот вкъщи. Смята се, че пепелта от по-
жертваното дърво е свещена и има магически свойства – лекува рани, наторява нивите за пове-
че берекет, носи щастие. Вярва се, че горящата в огнището дъбова главня представлява Слънце-
то, което в този ден идва при хората, като слиза по божественото дърво, свързващо небето със 
земята.

Разяснихме различните обичаи, свързани с Бъдни вечер. Споделихме и някои предсказания:
Ако сребърната пара е в парчето от обредния хляб, отделено за Богородица или за къща-

та, годината ще е много добра за всички.
За изобилието на месеците през годината се гадае и с лук и сол. След като всички си лег-

нат, домакинята разрязва глава кромид лук и слага в 12 люспи 2 – 3 щипки сол. Нарича ги на 
12-те месеца и ги качва на покрива на къщата. На сутринта гледа дали солта се е стопила 
или не. Ако се е стопила, съответният месец ще е дъждовен и плодороден. Ако солта е оста-
нала и се е втвърдила, месецът ще е сух и неплодороден.

Ако пепелта от бъдника на сутринта е много, много ще е и плодът по земята и стоката.
На Бъдни вечер се разчупват орехите, които са наречени на всекиго от семейството. Ако 

при счупването те останат цели, ако са бели и едри, човекът ще е здрав и ще му върви през 
годината.

Каквото е времето на Бъдни вечер, такова ще е и през юни. Ако на Бъдни вечер времето е 
облачно, пролетните култури ще са добри и пчелите ще носят повече мед. Ако целият ден е 
облачен, ще има болести през годината.

Ако на Бъдни вечер вали сняг, пчелите ще се роят много.
Ако времето е мъгливо, такова ще е то и през годината.
Не се става по време на вечерята, за да не напускат квачките полозите.
Не се излиза навън, защото се смята, че там може да срещнем злите сили.
Кулминацията на нашата мобилност по проект ,,Next step of social life learning through English“ 

по Програма Еразъм+ КД 2 бе мащабният и запомнящ се благотворителен концерт, подготвен и 
изнесен от хората от Дома за ментални и физически увреждания, който включваше изпълнения 
от различни културни области – песни, танци, оперета, театър на сенките и др. Празничната про-
грама бе свидетелство, че с тези хора се работи много, което ги прави позитивни, макар че имат 
някакви недъзи. 

След концерта бе проведен коледен базар за подкрепа на хората от Дома с ментални и физи-
чески увреждания. Особено бяхме впечатлени от отношението на учениците към каузата да се 
подпомогнат тези хора. Те не само бяха предоставили свои предмети, които бяха изработили, но 
се включиха в разпродажбата. Силно ни впечатли отношението на гражданството, което уважи 
хората от Дома за ментални и физически увреждания, наслаждавайки се на прекрасната програ-
ма и закупувайки предметите, които те сами бяха изработили в работилниците на Дома.  Пред-
ставители на кметството отправиха приветствия към хората от този дом и им пожелаха да запа-
зят своя дух и ентусиазъм.

На другия ден чешките учители ни бяха осигурили екскурзовод, които ни разведе из забеле-
жителностите на град Оломоуц. Възхищавахме се на съхранените и на възстановените разруше-
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ни културни паметници. На огромния площад „Хорни намнести” разгледахме плана на Оломоуц 
по градоустройствения модел, изработен от бронз, ренесансовата сграда на кметството, изкачи-
хме се на 75 метровата кула, откъдето се открива прекрасна гледка на града. На една от стени-
те на кметството е и известният астрономически часовник, от чиито прозорчета излизат фигури 
на работници, селяни и учени.

Впечатляваща е и огромната 35-метрова „Колона на Света Троица” с изваяни фигури на па-
дащи ангели. Колоната е издигната през 1754 г. и е най-голямата сред хилядите подобни колони 
в цяла Чехия, тя е част от културното наследство на ЮНЕСКО. С гордост се изпълнихме, като раз-
брахме, че две от големите фигури са на Светите братя Кирил и Методий. Това ни убеди, че ма-
кар да имаме различия в културата, има и неща, които са общи за българския и чешкия народ.

При мобилността ни в Република Чехия се получи една топла приемственост между две кул-
тури, на която станаха съпричастни и участниците от Испания, Литва и Турция. Езиковата барие-
ра бе прескочена. За присъстващите България вече не бе непозната, а едно райско кътче от све-
та, събрало в едно красота, природа и културно наследство. За нас Република Чехия стана нещо 
познато и скъпо.

Всичко, което научихме при нашата първа мобилност по проект ,,Next step of social life learning 
through English“ по Програма Еразъм+ КД2,  споделихме с българските учители и ученици и това 
им даде възможност да обогатят своите представи за културните ценности и на другите народи.
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Abstract: Forming na  onal self-awareness among children from an early age by incorpora  ng them in-
to their family and tradi  ons has been a primary goal of the pedagogical team during the past three years. 
Through various project ac  vi  es children have enriched their knowledge of Bulgarian folklore, lifestyle, culture 
and local customs and tradi  ons. By using a variety of ac  vi  es we worked in close collabora  on with the par-
ents in order to popularize the cultural iden  ty of our town. The children’s research and crea  ve ac  vi  es have 
been popularized by taking part in the annual projects funded by the OF “Cultura”. Thus the children gain cer-
tainty for their subsequent socializa  on and realiza  on as self-confi dent and proud Bulgarians. 

Светът на ценностите е елемент от духовната култура на човечеството. Днес, когато християнският 
дух, моралът, наследените от векове български традиции и обичаи почти замират, съществува голям риск 
от деформиране на ценностната система у подрастващите. В забързаното ежедневие, когато нацията ни 
се бори за духовно оцеляване, ние сме длъжни повече от всякога да се вгледаме в нашето минало, в на-
шите духовни и културни корени. 

В съвременните социално-икономически условия детската градина се превърна в образователен и 
граждански модел за учене през целия живот. Наша задача, като български  учители, е да поставим ос-
новите на това възпитание и поведение, което в бъдеще да осигури  възможност на всеки млад човек да 
има ясна гражданска позиция, чувство за национална гордост и принадлежност.

През последните три години основна цел на педагогическия екип бе формирането на национално са-
мосъзнание у децата от най-ранна възраст чрез приобщаването им към своя род и традиции. Познава-
нето, обогатяването и запазването на българската история, бит и култура е в основата на изграждането 
на патриотично възпитание и национално самочувствие. Формирането на националната културна иден-
тичност на подрастващите българчета в условия на глобализация изисква търсене на нови, адекватни на 
съвремието методи и подходи. ДГ „Буратино“ работи по много национални и европейски проекти, като 
възможност за нов подход при реализиране на поставените цели пред колектива. Нашата детска гради-
на имаше шанса да реализира три проекта, одобрени и финансирани от ОФ „Култура“ към Община Шу-
мен. Те бяха свързани с традициите на град Шумен, където децата живеят. Шумен е уникален град с бо-
гато архитектурно, историческо, културно, образователно и материално наследство. Град, дал на страна-
та ни плеяда достойни шуменци – основоположници на редица първи инициативи и дела за Родината. 
За да го обичат, децата трябваше да го опознаят, да осъзнаят колко богат на духовност  и традиции е той. 
Участието на  децата в дейностите по реализация на проектите  им  даде възможност да изследват обра-
зователните и фестивални традиции на града ни и характерните за региона  фолклорни обичаи. Чрез раз-
нообразни интерактивни дейности се опитаха да открият достойнствата на родния ни град, които го пра-
вят „различен”.

Последният проект към ОФ „Култура“ – Шумен, за който ще разкажа накратко, е „Фолклорна чуде-
сия“, реализиран през изминалата учебна година.

Нарекохме го „Фолклорна чудесия“, защото празниците и обичаите са варианти за организация на 
педагогическото взаимодействие чрез стимулиране на познавателната култура на децата в предучилищ-

ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И КУЛТУРНА 
ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

BUILDING NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY THROUGH REALIZING 
PROJECTS IN THE KINDERGARTEN

Стилиянка Петрова Георгива
ДГ „Буратино“, гр. Шумен

Stiliyanka Ptrova Georgieva
„Buratino“ Кindergarten, Shumen
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на възраст и приобщаване на семействата и обществеността за по-тясно сътрудничество и пряко участие 
в дейността на детското заведение. „С обичаите са свързани надеждите за благополучие и късмет. Праз-
ниците сплотяват семейството, запазват и развиват християнските традиции и ценности, учат децата на 
българщина“ [1].

От най-ранна възраст децата възприемат различни произведения на изкуството – приказки, стихове, 
песни, танци, картини. В народните празниците си взаимодействат литература, музика, изобразително 
изкуство, хореография, приложно и танцово изкуство. Всички те са мощен импулс за провокиране на же-
лание за опознаване, съпреживяване и творческа изява сред малчуганите. Познаването и спазването на 
традициите засилва усещането у подрастващите за принадлежността им към семейство, регион, народ. 

Целите, които колективът си постави с кандидатурата на този проект, бяха следните:
  Да създадем у подрастващите необходимост от съхраняване, популяризиране и възпроизвеждане 
на културната уникалност и самобитност на предците;

  Да се популяризира  художествено-творческата дейност на децата, за да придобият сигурност и 
увереност за последващата им социализация и реализация със самочувствието на шуменци;

  Да се привлекат родителите за по-тясно сътрудничество в дейности, популяризиращи достойнства-
та и културната идентичност на града ни;

  Проява на желание за изява в условията на значимо за града ни събитие – „Карнавал на плодоро-
дието – 2016 г.”;

Деца, педагози и родители сформирахме екип, разпределихме задачите за изпълнение по предсто-
ящите дейности. Осъществяването на проекта започна с първата дейност – изследователска, следваха 
проучване и най-любимият етап за децата-реализиране на крайния продукт – фолклорен обичай „Да бъ-
де берекет всякакъв!“.

  Изследователска дейност –  „Пространството около мен – собствено и споделено” – децата обслед-
ват най-близката среда и разговорят за значението на мястото, където живеем;

  Проучване историята и културата на моя град, фолклорни традиции и обичаи, кое го прави уника-
лен, различен, какво имаме, какво сме дали и как да съхраним оставеното наследство от предците;

  Историята на моя град – кое е важно и кое го прави уникален – разговори, посещение на билиоте-
ка, музей, старата част на Шумен, екскурзии до Мадара, Плиска и Преслав;

  Културата на моя град –  какво имаме, какво сме дали на Б ългария и какво можем да дадем – 
изследователска дейност - посещение на културни институции,  художествена галерия, театър и 
др.,постери, илюстрации и др.;

  Архитектурата на моя град – най-значимите сгради – уникални и красиви;
  Образованието на Шумен – разговор за историята и настоящето – децата разглеждат фотоси и ри-
суват;

  Фестивалите на моя град – уникални и незабравими;
  Природата на моя град – красива и неповторима – пленер сред природата;
  Участие на деца, учители, родители и читалищни членове в изработването на материали, макети, 
реквизит;

  Беседа с етнограф и хореограф за фолклорните обичаи, традиции и тяхното възпроизвеждане;
  Създаване на крайния продукт –  „Да бъде берекет всякакъв“ – народен обичай, съчетаващ теа-
трално и танцово изкуство, който е характерен само за нашия роден край;

  Участие в Карнавала на плодородието 2016г.;
  Участие на децата в регионален ежегоден конкурс  „Да съхраним традициите“, в  който възпитани-
ците на ДГ „Буратино“ за пореден път завоюваха две първи места – в раздел „Танцово изкуство“ и 
в раздел „Изобразително изкуство“.

Екипът на нашата детска градина работи с приоритет към съхраняване и популяризиране на тради-
циите и обичаите. Отбелязваме всеки народен празник по Български празничен народен календар. „От 
годините, когато съм се докосвал до онези хора, които създават магията на този календар, се убедих и с 
увереност мога да кажа, че той е не само догма, не само морална, естетична и етична идея, но и веков-
на неписана енциклопедия на житейската философия на българина и съкровищница на творческия гений 
на народа ни “ [2].

Проектът продължава да живее и след приключването му.  Педагогическият екип на ДГ „Буратино” 
включва различни обичаи всяка година, чрез които децата разбират, че Шумен е жив и уникален, а наша-
та „Фолклорна чудесия” е съхранена и обогатена.
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Фигура 1. Дейности по популяризиране на проекта
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Abstract: The report examines the rela  onship between teamwork and Erasmus + projects. Work on Euro-
pean projects is seen both as a teaching method of learning content, a s  mulus for the development of teachers, 
people as part of a working team . The management of human resources in educa  on is described from a con-
temporary point of view, by presen  ng the possibility that the direc  ves may infl uence this management func-
 on. Good examples are given in projects where the work of the team has been improved and the teachers are 

more mo  vated and happy with their day-to-day work.
Keywords: project, team work, kindergarten development

За амбициозните цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобща-
ване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до края на периода според ЕК, е изключи-
телно важна способността на хората да приемат ситуациите бързо  и да имат капацитета и свободата да 
творят. Чрез проектите, финансирани от „Еразъм +” /2014 – 2020/, учителите са насърчавани да работят 
с децата за по-добро качество на образованието. Това е политика, насочена към по-голяма ефективност 
на образователния процес. Тя мoже да се постигне чрез работа в eкип, повишенa мотивация и ангажира-
ност и отдаденост на работата. Хората в екипа имат обща цел, съобразена с глобалните политики и мест-
ната необходимост, и са мотивирани да го правят. Работата по европейски проекти е едновременно ме-
тод за преподаване на учебното съдържание, идeен носител и стимулант за развитие на учителите. Чо-
вешките ресурси придобиха ново значение – потенциал не само за личностно развитие, но това на дет-
ското заведение, на образователни стратегии, на процесите на учене и управлението на средата като ця-
ло. Функциите на директора – планиране, организиране, мотивиране и контрол, си останаха същите, но с 
ново,  по-отворено и демократично звучене. Насочени към управлението на организацията като цяло, на 
практика те се осъществяват чрез хората в нея. Проектите дават възможност на всички участници да раз-
ширят светогледа си, да се обогатят и научат повече. Водят до подобрена оперативност, по-добро плани-
ране и умение за презентиране. Участието на учителите в такива проекти е мощен мотиватор за тяхното 
личностно и кариерно развитие. Подпомага директора при стратегическото планиране и в неговата опе-
ративна дейност. Дават се възможности за развитие на предприемачески дух, както и на всички остана-
ли ключови компетенции.

Управлeниeто на чoвeшките ресурси може да се определи като система от принципи, мeтоди, срeд-
ства, правни норми, правила, критерии, изисквания, стандарти, процедури, политика, планoве и прoгра-
ми за фoрмиране и изпoлзване на човешките ресурси в предприятиетo  в съответствие с негoвите  ин-
тeреси и стpатегически цели. Чoвешките ресурси са хората със свoята прoфесионална квалификация и 
личностни качества, които правят възмoжно постигане цeлите на yправлението. Опeративнотo управле-
ние на чoвешките ресурси е дeйност на преките ръководители по управлениетo на хората, които им са по-
верени, нaсочена към постигането на краткосрoчни и средносpочни цели на организацията. Модерното 
управление в образованието изисква от ръководителя не само управленски, но и лидерски умения. Учи-
лищните мениджъри имат за основно предназначение на управленската си дейност постигане на цели-
те на институцията и постоянно подобряване на нейното функциониране. Директорът в училище е осо-
бен вид лидер. Той управлява пряко своите служители и работници от педагогическия и непедагогиче-

РОЛЯТА НА ЕКИПА В ПРОЕКТИТЕ „ЕРАЗЪМ+“
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ския персонал, а задачата му се усложнява с непрякото управление на учениците и техните родители, ка-
то издава заповеди, организира и ръководи, координира и контролира дейности и процеси в цялата учи-
лищна общност. В образователната система училищата и детските градини са две различни структури със 
специфични функции, но имат и близки цели и задачи – възпитание, ограмотяване, подготовка за живо-
та и пр. Те са просветни организации, нормативно създадени, функционирането им е защитено със зако-
ни, подзаконови нормативни актове, социални системи и др.  Наред с приликите можем да очертаем и 
характерни за предучилищния сектор специфични особености, от които произтича и малко по-различни-
ят характер на управленския процес в тях.

Мениджмънтът на детската градина като образователно звено има редица специфики, свързани с: 
  това, че е организация с нестопанска цел,
  целите ѝ са свързани с най-общите цели в областта на държавната политика за този сектор, както и 
с индивидуални цели,

  управляват се групи с различни функции, най-общо разделени на педагогически /психолог, лого-
пед, няма възпитатели/ и непедагогически персонал /за разлика от училището тук има кухня/,

  възрастта на обучаваните  и др.
Особеност на този тип заведения е специфичният педагогически процес, който тече не под учебен 

час, а целодневно. Директорът все повече е фасилитатор, психолог, социален работник. Наред с това е ад-
министратор, мениджър, педагог и лидер. Трудна роля, с която, за щастие, в повечето случаи ръководи-
телите на детски заведения успяват да се справят. В тази трудна ситуация проектите могат да имат много-
аспектно положително влияние.

В годините проектите набират популярност и стават все по-достъпни, благодарение на нарастващия 
им бюджет и опростената форма за кандидатстване, администриране и отчитане. Чрез проекта, от една 
страна, работим върху развитието на персонала, от друга, влияем върху съдържателната страна на обра-
зователния процес.  За успешността на всеки проект огромна роля играе екипът. Според автори като Фле-
минг, Рос, Билингтън и др. екипната работа  е  комбинация от действия, които се извършват от двама или 
повече души, или от група, чрез които всеки човек допринася със своите уникални умения, способно-
сти, мнение и индивидуалност за единството и ефективността на екипа, с оглед постигането на общи це-
ли. Основни характеристики на екипа са общите цели и взаимозависимостта. Ефективен екип се форми-
ра от висококвалифициран персонал, който поема инициативата, без да очаква нареждане за всеки де-
тайл. В този смисъл за качественото му съществуване е необходимо демократично управление. Това не 
се постига за кратко време. В екипа индивидът реализира себе си [1]. Работата в екип по проекти дава 
възможност да се заличат границите между оригиналността и стандарта,  учителят да работи  за непре-
късната, научна, практическа и професионална квалификация, за усъвършенстване на автотехниките на 
преподаване, за развитие на уменията за критично отношение към отделни сегменти от учебното съдър-
жание, за оценка и съгласуваност на теоретичните знания с професионалната практика и опитност [2]. В 
Програма „Еразъм +“ е поставен голям акцент върху възможността от виртуални партньорства в платфор-
мата eTwinning, стартирала през 2005 г.,  и развила се неочаквано и за ЕК добре през периода на Програ-
ма „Учене през целия живот“. Чрез нея се изграждат умения за работа в международен екип също мно-
го успешно, при това модерно – онлайн. Успешният международен екип се съставя от успешни екипи в 
училището.

 ДГ “Братя Грим“, гр. Шумен, има богат опит в поректната дейност. Значението й за оформянето и раз-
витието на екипа е осъзнато. Чрез проектите педагозите се научиха:

  Да поемат повече, справедлив дял от общата работа.
  Да се възползват от възможността да творят, да дадат воля на въображението си.
  Да си помагат в трудни ситуации.
  Да правят рутинната работа интересна.
  Да използват дадената им свобода, за да покажат по-добре възможностите си.
  Да поемат задачите, които са им интересни и ги работят с хората, с които им е приятно.
  Да спазват сроковете и др.
От своя страна директорът:

  Делегира повече права и отговорности.
  Очаква повече креативност и я получава.
  Вижда по-сплотен колектив.
  Забелязва повече таланти у педагозите и др.
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През 2016г. детската градина получи финансиране по два проекта: „Квалифицирани учители – успеш-
ни деца“ по Ключова дейност 1 и „Развитие на капацитет в предучилищното образование“ по Ключова 
едйност 2. Проектите са интересни за екипа като теми и са продиктувани от необходимости в детското 
заведение. Заложените квалификационни форми  са в интерес на хората, желани от тях, с възможност за 
развитие занапред и най-важното – с добавена стойност към крайния продукт на детското заведение – 
качествено образование и възпитание. Девет учители и директора вече имаха възможността да участват 
в полезни курсове и наблюдения в чужбина, като вече предадоха опита си, както на колегите вътре в еки-
па, така и на тези в града. Работа с деца със СОП, изкуствата и преподаването, обучние на открито са те-
ми, заложени в стратегическия план на детската градина и дават възможност за развитие в тази посока. 
В хода на подготовка за мобилностите по Ключова дейност 1 екипът:

  Разработи свои мотивационни писма, така че да отидат тези на които ще бъде най-полезно, 
  Разпредели задачите – подготвока, реализация, разпространение,
  Даде възможност на всеки да експериментира.
Проектът по Ключова дейност 2 е стратегическо регионално партньорство с местни партньори Общи-

на Шумен и Младежки дом, и респективно такива от Турция /координатор/, Словакия и Румъния. Той е 
двугодишен и ще разработи он-лайн инструмент за оценка напредъка на децата и учителите. За целта в 
ДГ “Братя Грим“ работят групи, които експериментират, описват, превеждат, демонстрират направеното. 
Това дава възможност за разпределие на задачи и поемане на онговорности с крайни срокове, важни за 
проекта. Работата в мултикултурна среда допринася за чуждоезиковата, дигиталната, методическа  под-
готовка. Учителите работят по-мотивирано и със самочувствие. 

През 2017г. бе спечелен още един проект по Ключова дейност 1 „Иновация чрез квалификация“, кой-
то надгражда предходния, съобрзано новия ЗПУО и стратегията на детското заведение. Колективът вече 
със самочувствие и рутина подхожда към организацията и провеждането на дейностите, но има и сме-
лостта да експериментира и твори. 

Проектите  по програма „Еразъм+“ са за учители, търсещи нещо повече от ежедневието. Такива, кои-
то искат развитие. Затова и включвайки в тях  повече педагози, директорът работи за по-качествен, по-
иновативен, по-ефективен екип. Чрез проектната дейност той реалзира до голяма степен своите упра-
вленски функции, управлява по-модерно,в тон със съвременните тенденции в мениджмънта. Дейност-
ите дават възможност за изява и тийм-бидинг от нов тип, което подпомага цялостния процес на работа. 
Учителите разчпват делничната ангажираност, рутината и това води до по-добра удовлетвореност от еже-
дневния труд.

References:
1. Dzgonev,S. Socialna organizacia- teoria, diagnostika, konsultacia,t.2,S., 2001
2. Valova,T. Satrudnichestvo I obuchenie v elektronna platforma- forma na savremenno profesionalno 

razvitie.Sbornik materiali ot naucno-practichski forum “Pedagogicheskoto obrazovanie-karierno razvitie 
I konkurentnosposobnost”,B., 2012.
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Abstract. The talk presents some ideas for implementation of Lego technology in teaching and learning 
process at Primary school, based on the author’s experience. 

Днес учителят има възможност да използва огромно разнообразие от съвременни интерактивни тех-
нически средства и технологии, които да направят учебния процес увлекателен за учениците. Формира-
нето на ключови компетентности се постига при включването на децата в дейности със забавни елемен-
ти и проблемни ситуации, които да ги стимулират за активно участие в процеса на обучение и да доведат 
до умения детето  самостоятелно да взема решение в проблемна ситуация, защото то може би ще изби-
ра професия, която днес я няма, ще използва технологии, които още не са създадени. 

Играта ЛЕГО, която е на 85 години, е обявена за най-великата играчка на всички времена, защото е 
подходяща за всяко едно дете – момиче или момче и то във всяка възраст. Има неограничен потенциал – 
с нея може да се играе няколко часа на ден през всеки сезон на годината и не уврежда здравето, анга-
жира вниманието на децата, стимулира пространственото им мислене, наблюдателността и фантазия-
та,  развива въображението и творческите им способности. Това са част от причините тази занимателна 
игра и днес да предизвиква голям интерес у децата. Затова тя е любима и предпочитана и в 21 век. Ле-
го-то вълнува днешните деца също толкова, колкото и компютърните игри. Създаването от отделни цвет-
ни елементи на нещо цяло – животни, автомобили, самолети, космически кораби, замъци и практически 
всичко, което иска, предизвиква големия  интерес на децата да играят с Лего. Но това са дейности по ин-
тереси с творчески характер и те се занимават с тях в свободното си време. 

Началната училищна възраст е период, в който активно се развиват вниманието, мисленето, възпри-
ятията. Проявявайки своята любознателност децата намират творческо решение на всяка нова за тях за-
дача. С огромен интерес те създават различни предмети и много често включват направеното от тях в ро-
лева игра. Овладяването на теоретични знания изисква от ученика да следва определен алгоритъм, за да 
достигне до разбиране на поставената задача и нейното изпълнение, а това води до самостоятелност в 
учебната дейност и усвояване на определени знания и формиране на умения. 

В началното училище, за постигане на основните образователни цели,  учителят може да интегрира 
Лего конструктора, което ще разнообрази процеса на обучение, ще го направи увлекателен и интересен. 
Много по забавно е да пресъздадеш даден предмет самостоятелно, със собствените си ръце, отколкото 
да видиш неговото изображение на екрана, картинката в учебника или само да слушаш обяснението на 
учителя. Чрез комбиниране на елементи от конструктора от една страна се дава възможност да се  раз-
виват различни умения – внимание, мислене, творчески способности, устна реч, а от друга страна – дава 
възможности за пресъздаване на модели като се използват заложбите на децата и тяхната фантазия. Та-
ка Лего конструкторът няма да е само средство за онагледяване, а ще се превърне в средство за развива-
не потенциала на децата. Леготехнологията е интересна, защото интегрира елементите на играта, експе-
римента и ученето. Лего конструкторът променя средата на обучение. С Лего може не само да се играе, 
а да се превърне в инструмент, помагащ в обучението на детето, поощряващ неговата активност и любо-
питство да усвои материала, т.е. интересът към знанието да се опира на занимателната игра и дидактиче-
ската задача. При работа с Лего детето първо се запознава с поставената задача като гледа презентация. 

ЛЕГООБРАЗОВАНИЕТО  ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

LEGO EDUCATION  AN INOVATION TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL

Галя Иванова Милчева
ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас

Galya Ivanova Milcheva
Bratya Miladinovi Sevondary school, Bourgas, Bulgaria
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След това конструира модела като използва разноцветните елементи на конструктора и работи със соб-
ствено темпо. Следва съпоставяне на предложения и изработения от него модел, като при необходимост, 
ако е допусната грешка, може да се поправи, да се коригира  и накрая се презентира точен модел. По то-
зи начин децата се научават да обръщат внимание на всички детайли. Процесът на конструиране изисква 
от детето концентрация – да се вземе елемент с точния цвят и размер. По време на работа то придобива 
умения да разпределя времето си и да планира своята работа.      

За  овладяването на определено образователно съдържание учителят трябва да прояви творчество 
и да реши сам кога да използва Лего конструктора, как да го впише в учебния процес и да структурира 
свои задачи с различна степен на трудност, защото няма разработени методически материали. Образо-
вателната задача трябва да провокира детското мислене и действие. Учителят трябва да  научи ученика 
да анализира ситуацията, да прави изводи, да намира решение на задачата или проблемата. Урокът е ос-
новно средство за развитие на компетентностите на учениците, а учителят е този, който обезпечава фор-
мирането на различни компетентности. Всеки урок трябва да води до повишаване на качеството на обу-
чение чрез развитие на познавателните интереси на учениците, тяхната активност и творчески способ-
ности. Учебният процес трябва така да е планиран, че всеки ученик, независимо от своите възможности, 
може да се развива  и реализира. Лего конструкторът създава среда за изпълнение на разнообразни дей-
ности, в която детето търси различни пътища за работа. Това се постига чрез многообразните  лего зада-
чи, които могат да бъдат по образец, по условие или по самостоятелно съставен план. Конструирането по 
образец е тогава, когато детето има готов модел на това, което трябва да се конструира – например схе-
ма на къща. При конструирането по условие няма готов образец, а се конструира по условие, тема, идея 
като се дават указания – например къщичката за кученцето трябва да е малка, а за кравата – голяма. При 
конструирането по собствени идеи учениците без указания сами избират какво и как да направят като из-
ползват елементите на конструктора, с който разполагат. Това им дава възможност да реализират своите 
творчески идеи и да представят своята индивидуалност.   

Дейностите с Лего могат да се използват по различни учебни предмети. Работата може да бъде както 
индивидуална, така и по двойки или малки групи. Интегрирането на Лего конструктора в различни учеб-
ни предмети дава възможност за реализация на нови образователни концепции, овладяване на нови 
знания и умения и разширяване на кръга на интереси на децата. Тук ще представя някои от възможност-
ите за първи клас в часовете по български език и литература, математика, околен свят, музика, изобра-
зително изкуство. По време на който и да е час при работа с конструктора се увеличава речевия запас на 
учениците, развиват се комуникативните компетентности, усъвършенстват се уменията да се правят из-
води и обобщения за извършената работа. Възникналите речеви ситуации усъвършенстват речевите уме-
ния на учениците, а това са компетентности, които са необходими за успешното обучение в училище. При 
съвпадение на учебното знание по отделните предмети вече можем да говорим за интегриращ характер 
на междупредметни връзки с разнообразна творческа активност.

В настоящата статия предлагам някои идеи за използване на лего конструктора в учебния процес.
  Изработване на звукови модели на думи с помощта на червени и сини елементи. 
  Изработване на модел на дадено изречение с различни по големина и цвят елементи за всяка ду-
ма като по този начин се овладява разделното писане на думи. При групова работа може всяко де-
те да си постави елемент за дума, всички елементи са схема на изречение и по тази схема да съста-
вят изречение. Задачата може да е изречението на всяка група да е свързано по смисъл с предход-
ното и всички заедно да образуват текст. Така децата се мотивират да анализират използваните ре-
сурси, да развиват въображението си, за да съставят разказ – устен или писмен, в зависимост от то-
ва в кой момент на обучение се използва дадената задача. В часовете по четене по изучаван текст 
може да се направи проект. Подходящи текстове са  на Ран Босилек „Родна стряха „ – модел на двор 
и къща, на Марко Ганчев „Светофар“, „Зебра“ – модел на улица [1]. Децата пресъздават ситуация, 
която ежедневно наблюдават около себе си. 

  По Математика, за постигане целите на обучение, може да се използват елементите на конструк-
тора при:

  въвеждане и усвояване на понятията горе, долу, пред, зад, под, над, ляво, дясно, малък, го-
лям, късо, дълго; 

  при групиране и сравняване предмети по различни признаци с „повече“ и  „по-малко“, „…тол-
кова, колкото“;

  при запознаване с число и цифра. Децата  могат да използват както разноцветни елементи, та-
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ка и едноцветни. При въвеждане на ново число и неговата цифра децата могат да представят чис-
лото с помощта на елемент със съответен брой тухлички или да изработят цифрата с помощта на 
различни елементи. След което, върху пластелин да направят отпечатък на изработената цифра. 

  усвояване на  разместително свойство на събирането;
  За сравняване на числата и съставяне на равенства и неравенства учениците могат да работят по 
двойки. В отделни кутии са поставени листчета с числа и знаци за сравнение. На случаен принцип 
всяко дете избира по едно число и го моделира с лего елементи във вид на кула. След това едно от 
децата поставя знакът за сравнение, така че неравенството да бъде вярно. Така неравенството, из-
писано на хартия, дава на детето визуална представа. След това съставеното неравенство може да 
бъде записано от дете на дъската или в тетрадката. 

  При решаване на първите текстови задачи се моделира с елементи даденото в условието и така 
бързо и вярно се решава поставената задача. 

  При изучаване на двуцифрени числа се използват елементите със съответния размер – за десетица 
един елемент от десет тухлички и до него друг елемент показващ броя на единиците и т.н. 

  При събиране и изваждане с преминаване на десетицата  ученикът едновременно възприема зри-
телно, слухово и моделира. 

  Моделирането на различни забавни геометрични фигури въвежда учениците в страната Геометрия. 
Детето само решава с какви по цвят и размер елементи да си служи. За поставяне на задачата мо-
же да се използват гатанки или стихотворения. 

Работата с конструктор по време на учебен час води до усъвършенстване на компетентностите на уче-
ниците, защото те се научават да разчитат схеми, творчески да подхождат за изпълнение на поставената 
задача, като работят както индивидуално, така и по двойки или в малка група. Презентирайки готовия си 
продукт детето представя това, което то е направило. Това е една естествена речева среда и води до усъ-
вършенстване на неговите речеви умения. Така те добиват опит логически последователно да предста-
вят своята теза и да я отстояват. 

В процеса на обучение учениците трябва да проявяват творчество във всяка една дейност. Лего кон-
структорът е подходящ за работа при провеждането на интегриран урок и при проектно-базираното обу-
чение. 

Лего обучението осигурява благоприятно адаптиране на детето в училище. То дава възможност чис-
лата, думите и понятията да се превърнат в реален модел, който може да се пипне, промени, обсъди. 
Учениците могат да експериментират и усъвършенстват своите творчески възможности като предлагат 
оригинални решения на поставените задачи. Ефективните образователни решения създават мотивира-
ща и увлекателна образователна среда, формират ключови компетентности, които са необходими за ус-
пешното развитие на човек през целия му живот – творческо мислене, умения за работа в група, водене 
на дискусия и вземане на решение. 

References:
1. Цанев И., Вл. Попов, Г. Георгиев, Читанка за 1 клас, Просвета АзБуки, 2016
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Abstract: Today’s students are saturated with technology. The constant interaction with digital technology, 
using computers, videogames, mobile phones and digital music players to name a few, has changed the way our 
new generation of students’ think and process information in the brain. The obvious question for every teacher 
is: “How should I as a teacher that know very little of these ICT tools be able to transform my teaching methods 
in the classroom?”. Teachers in all school’s need to approach ICT with “open arms” so that they allow their 
students to learn in a manner that complements the way their students’ think and process information. The use 
of ICT will enhance their learning experience, as the digital learning environment matches their way of learning. 
This in turn will make learning more engaging for this new generation of students and will increase the quality 
of their education. At this publication, we´ll try to describe a way that most teachers can use to get started on 
the journey into the world of the new technologies- ready, steady…stop! 

Keywords: eTwinning, technology, classroom, learning, teaching .  

Днешните ученици са наситени с технологии. Постоянното им взаимодействие с тях, използването 
на компютри, видеоигри, мобилни телефони, музикални плейъри и др., промени начина, по който ново-
то поколение мисли и обработва информацията. Без използването на модерните технологии в класната 
стая, нашите ученици няма как да разберат, че образованието е важна част от живота им. Учебната сре-
да трябва да поощрява ученето и да дава възможност на учениците да излязат извън класната стая. Ин-
тегрирането на технологиите в процеса на учене е изключително важно, тъй като те променят начина на 
преподаване и са новият път в образованието, който всеки учител трябва да следва и подкрепя.

Съвременните учители са изправени пред бързо променящи се очаквания и се нуждаят от по-широка 
и сложна съвкупност от умения. Необходимо е да бъдат гъвкави, за да се адаптират към различни учебни 
среди и да мотивират своите ученици да се включат в собственото си обучение. Според доклад на Еври-
дика1 три компонента оформят компетенциите на учителите по време на първоначалната им подготовка: 
познания върху предмета, педагогическа подготовка и учебна практика. Във всички образователни систе-
ми в Европа, макар и по различен начин, се предвиждат време и място за тези три аспекта в обучението 
на бъдещите педагози. В допълнение, всеки новопостъпил преминава през период за навлизане в про-
фесията и често има ментор (наставник), който му оказва съдействие и подкрепа. 

В същият доклад е посочено, че учителите се чувстват добре подготвени за работата си, но се нужда-
ят от усъвършенстване на своите методи на преподаване. Над 50% от учителите посочват средна до голя-
ма потребност от постоянно професионално развитие в следните направления:

  преподаване на ученици със специални образователни нужди;
  ИКТ умения за преподаване;
  подходи към индивидуализираното учене;
  преподаване на междупредметни умения;
  професионално ориентиране и съветване на учениците и др.

ГОТОВИ ЗА СТАРТ...СТОП – ДА ПРЕМИНЕМ НА ПО-ВИСОКО НИВО 
В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКТ В НАШАТА КЛАСНА СТАЯ

READY, STEADY … PAUSE – TIME TO LEVEL UP THE USE OF ICT 
IN YOUR CLASSROOM

1Валентина Маринова Цочева, 2Тонка Заркова Георгиева 
1Средно училище „Васил Левски”, гр. Троян
2ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен

1Valentina Marinova Tsocheva, 2Tonka Zarkova Georgieva
1Vasil Levski Comprehensive School – Troyan
2Nancho Popovich Maths and Science High School
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В доклада на европейската комисия „Развитие на учителските компетенции за постигане на по-добри 
резултати от обучението”2 е посочено, че „Oбхватът и комплексността на компетенциите, нужни за пре-
подаване в 21-ви век са толкова големи, че е малко вероятно един човек да ги притежава всичките или да 
ги е развил на еднакво високо ниво”. За да отговорят на променящите се и нарастващи  изисквания, учи-
телите имат нужда от добра подкрепа и възможности за непрекъснато професионално развитие, вклю-
чително от това да развият собствените си умения за учене през целия живот и да си сътрудничат с коле-
ги от други училища или страни. Тази необходимост доведе до нарастване броя на мрежи за професио-
нално развитие и обмен на добри практики от учители, позволяващи осъществяването на повече парт-
ньорски и по-малко структурирани форми на взаимна подкрепа. Учителите споделят, че се чувстват удо-
влетворени от работата си и я считат за по-добре оценявана от обществото, когато работят в среда, коя-
то демонстрира училищна култура на сътрудничество, споделена отговорност и активно участие във взе-
мането решения. 

Освен формалното и традиционно обучение (като курсове, семинари, тренинги и др.) в мрежите за 
професионално развитие и обмен на добри практики от учители се осъществяват и други форми за не-
прекъснато професионално развитие, които са насочени към партньорство, сътрудничество, по-масо-
во участие и по-малко структурирани дейности. Такива са инициативите, които предлагат платформата 
еTwinning и програма „Еразъм+“.

еTwinning стартира през 2005 година по препоръка на Европейската комисия за създаване на инстру-
мент, чрез който да се насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да 
се помогне на учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадена-
та за това електронна платформа. В периода 2007-2013 год. дейността е част от програма „Учене през це-
лия живот”, секторна програма „Коменски“ (за начално и средно образование). От 2014 година eTwinning 
е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Платформа-
та дава възможност за въвеждане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в европей-
ското образование чрез междукултурно сътрудничество. Разработването и реализирането на проекти во-
ди до разчупване стереотипа на ежедневната работа в училище, за разнообразяване на извънкласните 
и извънучилищни форми на работа, за повишаване мотивацията на децата за учене и за активно сътруд-
ничество между учителите от различни европейски страни. еTwinning е наричан още модерната общност 
на училищата в Европа. 

eTwinning предлага платформа за училищен персонал (учители, директори, библиотекари), на която 
да общуват, да си сътрудничат и да разработват проекти като част от една учебна общност в Европа. По 
този начин eTwinning насърчава сътрудничеството между училищата и учениците и предлага възможнос-
ти на учителите за безплатно и непрекъснато професионално развитие по интернет чрез разнообразни 
по форма, продължителност и вид инициативи -  обучителни събития, онлайн семинари и курсове, рабо-
тилници за професионално развитие, конференции и онлайн събития. Платформата има специално обо-
собена секция с материали, даващи възможност за самообучение.

eTwinning има три основни секции:
  портал, достъпен за всички в интернет, съдържащ основна информация за възможностите, които 
предлага платформата;

  eTwinning Live е място, където учителите създават проекти, комуникират и си сътрудничат; публи-
куват се новини за платформата eTwinning, дейностите на учители от други страни, предстоящи съ-
бития и инициативи и др.;

  TwinSpace е индивидуалното портфолио на всеки eTwinning проект.
Всяка година в eTwinning Live се организират голям брой уебинари, експертни разговори и други он-

лайн събития от учители или представители на нацонални звена за координация. Те предоставят възмож-
ност за професионално развитие на учителите и усъвършенстване на уменията за организиране и плани-
ране, сътрудничество  и комуникация, даване и получаване на обратна връзка, самооценка, критично ми-
слене, решаване на проблеми, работа в екип. Участието в партньорски обучения в контекста на платфор-
мата и общността на eTwinning добавя към практиката на учителите не само самия обучителен опит, но и 
емоционалната подкрепа, която те могат да предложат и получат от другите. 

В eTwinning Live организирахме три уебинара с общо заглавие “Работилница за успешни проекти”. Те 
са част от инициативата за подкрепа на начинаещи итуинъри и подобряване качеството на образовател-
ните проекти, създавани от български учители. По време на уебинарите споделихме добри практики и 
представихме ИКТ инструменти, свързани с:
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  подобряване уменията на учителите за преподаване;
  повишаване мотивацията за учене чрез активно използване на игровия подход в обучението- ин-
струменти за създаване на QR  код и комикси;

  получаване на обратна връзка, оценка и самооценка.

1. ИКТ инструменти за подобряване уменията на учителите за преподаване - Genially и GoConqr.
Уменията на учителите за преподаване включват организация на ученето, контрол на хода и резул-

татите от учебната дейност. В дейностен аспект преподаването включва подготовка и планиране на уро-
ка; преподаване на учебно съдържание и организация на неговото усвояване; реализиране на обратна-
та връзка ученик-учител. В процесуален аспект то е свързано с определяне логиката и структуриране на 
учебното съдържание; избор на форми и методи за учебна работа; мотивиране за учебна дейност и по-
стигане на планираните резултати; общуване, сътрудничество и др.

Използването на приложението GoConqr ще направи ученето желано и интересно. То предлага набор 
от инструменти за създаване на собствени ресурси за обучение: мисловни карти, флашкарти, викторини, 
презентации и блок-схеми. По време на онлайн обучението представихме на колегите как да създадат и 
използват флаш- и мисловни карти, както при работа по проект, така и в учебните часовете( независимо 
от възрастта на учениците).

Флашкартата (от англ. карта-памет) е средство, което подпомага ученето и  съдейства за по-лесното 
усвояване и запомняне на понятия, термини, правила, определения и др.  Тя може да изглежда различ-
но, но се оприличава с традиционните карти за игра – има две страни с наненсена информация под фор-
мата на текст и/или изображение. Нейната ефективност зависи от броя на сетивата, включени при въз-
приемането ѝ. Флашкартите са много полезни при обучението на  деца със СОП или ученици с обучител-
ни затруднения. Те са безценни при самоподготовка. Създадените онлайн материали могат да бъдат раз-
печатани. 

Мисловни карти – установено е, че всеки от нас осмисля и запомня нови знания много по-лесно, ко-
гато обвърже възприеманата информация с цветове, изображения или пространствено разположение. 
Така тя (информацията) се подрежда по начин, който обхваща поне два вида стимули и запаметяването 
е по-ефикасно. Изчислено е, че само около 10% от думите са носители на съществена информация. Те са 
ключови понятия, а останалите 90% са „пълнеж“, който ги прави по-лесни и интересни за четене и разби-
ране. Именно на този принцип се изграждат мисловните карти. Те са удобен начин за водене на записки, 
съдържат ключови думи и отразяват взаимоотношенията между думите. Формата и съдържанието на те-
зи бележки отразяват начина, по който в човешкия мозък се подрежда получената информация – йерар-
хично, с използване на асоциации и пространствени връзки между думи, фигури, цветове и т.н. 

Освен традиционните методи за създаване на мисловни карти, могат да се използват и софтуерни 
продукти. Процесът на създаване може да се възприеме от учениците като игра – рисуване и подрежда-
не. Така по забавен начин се изграждат асоциативни връзки между различни източници на дадена ин-
формация, което е предпоставка за по-доброто ѝ разбиране и запомняне. 

Приложението Genially е инструмент, даващ възможност на хора без умения за програмиране да съз-
дадат изключителни визуални и привлекателни цифрови ресурси, които да бъдат използвани за форми-
ране на знания и умения у учениците. С Genially учителите могат да се възползват от всички предимства 
на работата в облака, да бъдат с постоянен достъп до собствените си ресурси, както и да ги споделят и 
модифицират. Всичко създадено с приложението (от презентации, плакати, инфографики и др. до ми-
кросайтове ) може лесно да бъде споделено в социалните медии. Създавайки профил, всеки учител по-
лучава достъп до работно пространство с познати инструменти за добавяне на различни по вид ресурси. 

Презентацията е един от най-използваните мултимедийни продукти в училище, затова в нашето он-
лайн обучение, представихме на колегите как да създадат такава с Genially. Крайният резултат е презен-
тация с анимирани, цветни и атрактивни слайдовете, привличащи вниманието на учениците. Визията на 
създадените с Genially презентации е близка до тази на кратък видео клип.

2. ИКТ инструменти за повишаване мотивацията за учене чрез активно използване на игровия под-
ход в обучението – инструменти за създаване на QR  код и комикси - QR stuff и Toony Tool.

Игровият метод е един от най-често използваните в часовете на учениците от начален и по-малко в 
тези от горен курс. Той е привлекателен за тях, т.к. чрез него те се забавляват, докато учат. Поставя се ак-
цент върху дейността на ученика /ученето/, усвояват се способи и начини на поведение. Игровата дей-
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ност се основава на принципите за активност, динамичност, занимателност, изпълнение на роли, колек-
тивен характер (работа в екип, отбор, група), моделиране на дейността, обратна връзка, проблемност, съ-
ревнование, резултат, самостоятелност и системност.

QR кодовете (от англ. Quick Response) са двумерни баркодове, които могат да се “четат” с помощта на 
смартфон, таблет, лаптоп или друго специализирано устройство. Те се състоят от черни или цветени мо-
дули, подредени върху квадратен бял фон. В него е закодирана информация, която може да бъде текст, 
адрес на уеб сайт, визитка и др. goqr.me, qrstuff.com или qrcode-monkey.com са приложения за безплат-
но, лесно и бързо генериране на собствени QR кодове, дори и през смартфон или таблет. Информация-
та от QR кода се “чете” посредством QR четец - програма, която може да бъде изтеглена и инсталирана 
на съответното устройство от Google Play за Android, AppStore за iPhone или уеб магазина на Microsoft за 
Windows устройства. 

Колегите, участвали в нашето второ онлайн обучение, бяха изненадани по колко много различни на-
чини могат да се използват QR кодовете в учебния процес. Преди всичко, QR кодовете могат да бъдат из-
ползвани, за да създадем...оживление в нашата класна стая – решаване на „скрити“ в QR код зaдaчи, от-
криване на инфоамация, получаване на дoмaшно, включване в игра, създаване на атрактивна броушу-
ра или плакат и др. Представеният добър опит е малка част от онова, за което може да се изпoлзвa тoзи 
„тaeн“ и „мaгически“ ĸoд. Важно условие за използване на QR код в учебната дейност е наличието на ин-
тернет.

През изминалата учебна година комиксите бяха едно от основните средства за  неформално учене в 
заниманията по интереси на малките ученици от групата за целодневна организация на учебния ден в СУ 
„Васил Левски“ - Троян. Постигнатите добри резултати и големия интерес към тях от децата са причина да 
представим на колегите лесни и достъпни инструменти за създаване на комикси от учениците.

Комиксите са сравнително ново явление в обучението. Те са с ярка визуализация и ефектни действия. 
Развиват логиката, концентрацията и въображението на децата. Достъпни са независимо от читателски-
те умения. 

ToonyTool е безплатен сайт за бързо създаване на единични комикси. Инструментите му са много лес-
ни и интуитивни. Приложението не изисква регистрация и може да се използва дори и от най-малките 
ученици. То има работно пространство. Позволява да се добави готово фоново изображение, което сай-
тът предлага или да се използват снимки по избор от собствения компютър. Същото важи и за комикс ге-
роите - сайтът предлага готови такива, но може да се добавят и картини/изображения по избор. Същест-
вуват разнообразни „балончета“ за добавяне на текст. Могат да се „лепят“ различни стикери или да се 
добавя текст. Готовият комикс, може да се изтегли, да се отпечата или да се сподели в социалните мрежи. 
Приложението позволява въвеждане на текст на кирилица и може успешно да се прилага за създаване 
на учебни ресурси от ученици и учители. Готовите комикси могат да се използват за упражняване на чете-
не с разбиране, работа с нов текст по различен и забавен начин, онагледяване/илюстриране на основни-
те моменти от текст, формиране на умения за писане, чуждоезиково обучени, работа с деца със СОП и др.

3. ИКТ инструменти за получаване на обратна връзка, оценка и самооценка – Socrative  и Plickers.
Оценяването може да се дефинира като „метод, чрез който се узнават текущите знания, които учащи-

ят притежава“3. Това означава, че за определяне текущото ниво на постиженията на учениците е необхо-
димо те да се проверяват през определени периоди от време. Повечето учители използват разнообраз-
ни средства за формално оценяване – тестове, кратки изпити, задачи или домашни работи. Инструмен-
тите за оценяване, като цяло, се отнасят до начина за събиране на данни, свързани както с постиженията 
на учениците, така и с нивото на усвояване на учебния материал.

По време на последното обучение представихме два инструмента за оценка постиженията на ученици-
те чрез тестове и викторини под формата на игра. Това са Socrative  и Plickers. Те съдържат в себе си основни-
те елементи – справедливост, ниво на компетентност, гъвкавост, адаптивност и др., като необходимо и дос-
татъчно условие за реална оценка и възможност за повишаване мотивацията за учене на ученика. 

Socrative е чудесно приложение, чрез което могат да бъдат създадени образователни игри, ангажира-
щи вниманието на целия клас и даващи възможност за оценяване. Резултатите от играта могат да се сва-
лят автоматично или с предварително поставена тежест на всеки един от въпросите по време на работа. 
Игрите( под формата на тестове и викторини) в Socrative имат следните видове въпроси:

  с отворен отговор – резултатите могат да бъдат прогласувани от учениците в края на теста.
  с множествен избор – резултатите се свалят като доклад, който автоматично сумира верните отго-
вори и поставя оценка.
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Space Race – приложение към Socrative за екипна работа (тестово оценяване на група ученици под 
формата на игра).

Socravite е инструмент подобен на Kahoot, който изисква самo учителска регистрация, а ученици-
те “влизат” във виртуални класни стаи. Те са предварително създадени от учителя и имат свой уникален 
код или име. Всеки създаден тест/ викторина позволява да се делигират различни права на учениците( за 
промяна последователността на въпросите или корекция на дадени вече отговори) или да бъде управля-
ван от учителя за определяне на време за отговор, последователност на въпросите и др. Отговорите на 
учениците се проверяват автоматично, визуализират се на екрана в реално време  и се обобщават в таб-
лица. Създадените тестове/ викторини могат да бъдат споделени с други членове на Socravite.

Plickers е приложение, което всеки учител може да използва в класната стая без да има таблет или 
компютър за всеки ученик. То е инструмент, който е забавен, лесен за използване и безплатен. Не е необ-
ходимо закупуването на скъпо оборудване, не падат батериите на смарфоните и всеки е на линия. При-
ложението има бърза обратна връзка и работи с Android или iOS. Създадените с Plickers тестове и викто-
рини не са изцяло в електронен вид. Всеки ученик получава карта(те се свалят допълнително от сайта на 
приложениято и са различни на брой и големина) с уникален визуален код. Той има 4 страни, всяка обо-
значена с буква – A, B, C, D. Прочитейки изписания на интерактивната дъска въпрос, ученикът държи своя-
та карта така, че буквата на избрания от него отговор е в горната част на картата. Учителят използва при-
ложението Plickers на своя iOS или Android телефон/таблет, за да сканира всяка карта. Приложението раз-
познава картите и въведените към тях имена. Всяка карта се сканира само веднъж и срещу всяко име се 
отчитат отговорите. Резултатите се обобщават автоматично, в реално време и учителят получава мигно-
вена обратна връзка. За по- малките ученици или такива със СОП могат да се направят карти с две страни 
(включващи картинки или по-големи цветни букви).

Споделеният от нас опит и представените уеб инструменти са малка част от онова, което интернет 
предлага  на всеки учител. Необходимо е всеки от нас, учителите, да отдели време, за да подбере точни-
те инструменти, които да позволят на учениците да учат по начин, който допълва тяхното мислене и об-
работване на информация, да им окажем нужната подкрепа. Не съществува рецепта за това, как да ста-
нем добри учители за всеки ученик в нашата класна стая. Но навлизайки в света на технологиите можем 
да започнем пътуване – готови за старт…стоп!

(Endnotes)
1. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf Eurydice 

report, The teaching profession in Europe. Practices, perceptions and policies.  
2. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/school/doc/teachercomp_

en.pdf Supporting teacher competence development for better learning outcomes.
3. http://www.education.umd.edu/EDMS/MARCES/mdarch/pdf/msde000013.pdf Dietel & Herman & 

Knuth, 1991
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Abstract. The paper presents some concrete examples from the author’s experience in teaching Scratch 
to primary school students. The environment Scratch is described. Some example-block codes are presented. 
Conclusions concerning programming skills at primary school are formulated. 

Keywords: Scratch, block programming, programming, early age, digital skills

Технологиите, информацията, динамиката на обществения и икономическия живот, определят нуж-
дата от адекватно образование, което да изгради грамотни по критериите на съвремието им личности. 
Грамотността днес е на качествено различно ниво от грамотността на предходните поколения. Грамотни-
ят днес човек трябва да чете и пише, както и да работи с информация като я използва, анализира, съхра-
нява, предава и т.н. В глобален план образователните системи се опитват да отговорят на нуждата да се 
формират знания, умения, компетенции, отношения, чрез които гражданите на обществото да намерят 
своето качествено и достойно място като лична и професионална реализация и стандарт на живот. 

В отговор на тези съвременни нужди и очаквания са и нормативните изменения, настъпили у нас с 
приемането на нов закон за предучилищно и училищно образование1 и последвалите го документи. В на-
редба 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка на министъра на образованието и науката се 
определят общообразователните учебни предмети, чрез които ще се осъществява общообразователната 
подготовка на учениците в Република България (Чл. 3)2. Общообразователните предмети са 20 и сред тях 
е новият учебен предмет „Компютърно моделиране“. В наредбата е записано, че общообразователните 
предмети са свързани с ключовите компетентности, които трябва да се формират у обучаемите. Учебни-
те предмети информатика, информационни технологии и компютърно моделиране са основополагащи 
за придобиване на дигитална компетентност. 

Една от областите на компетентност при изучаване на Компютърно моделиране е областта „Алгори-
тми“. В резултат от обучението ученикът трябва да:

  Познава една визуална среда за блоково програмиране, с която може да създаде дигитално съдър-
жание.

  Използва визуална среда за реализация на линеен алгоритъм.
  Използва изучаваната визуална среда за експериментиране.
  Създава проект, включващ повторения и условия.
  Създава проект, който включва анимация с повече от един обект и използване на звук и текст.
  Представя в реална и виртуална среда свой проект.
Според НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, дирек-

торите и другите педагогически специалисти3 учителят по Компютърно моделиране трябва има присъде-
на професионална квалификация „Начален учител“ или да е учител по информатика или информационни 
технологии с допълнителна квалификация „Начален учител“. Това изискване поставя сериозни предизви-
кателства към педагогическата колегия в началното училище. Преподаването на компютърно моделира-
не изисква базови познания от областта на информатиката и информационните технологии. Учителите 

БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
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трябва първо да бъдат квалифицирани, за да могат да преподават качествено теми, свързани с дигитал-
ни устройства, дигитална идентичност, алгоритми, базови умения за програмиране. 

Първият випуск, който ще изучава Компютърно моделиране в трети клас е випуск 2016. Само след 
една учебна година предстои третокласниците да се запознаят с учебното съдържание на новия учебен 
предмет. „Акцентът в обучението в трети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитал-
ни устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия 
и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели 
във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на ал-
горитми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизи-
рани устройства и др.“4

За формиране на алгоритмично мислене и основни знания по програмиране се използват визуални 
среди за програмиране, при които детето вижда веднага резултата от своята програма. Една от най-ши-
роко използваните среди за визуално програмиране с устойчиво развитие от повече от 10 години е плат-
формата Scratch – разработка на Масачузетски технологичен институт (MIT)5. SCRATCH e среда за програ-
миране на интерактивни истории, игри и анимации и онлайн общност за споделяне с хора от всички кра-
ища на света. Scratch е проектиранa да се използва според сложността на разглежданите задачи от уче-
ници от III до VIII клас. 

Scratch предлага блокова среда за програмиране. Интерфейсът на средата е лесен и интуитивен за ра-
бота. Scratch е достъпен на повече от 40 езика и се използва в повече от 150 различни страни. С помощта 
на цветни блокове, обучаемите „строят“ своите програми. Всяка група команди е с определена цветова 
идентификация, което ориентира още по-добре ученикът коя група команди трябва да използва. Блоко-
вите команди се подреждат чрез действие влачене и пускане. Избегнато е писането на код и акцентът е 
поставен върху формирането на логическо и алгоритмично мислене. 

Scratch позволява работа както с начинаещи, така и с напреднали. Със средствата на средата могат да 
се създадат малки анимирани, интерактивни проекти с проста логика. Средата поддържа взаимодейст-
вие и с хардуерни елементи. В Scratch 2.0 е въведен и Extension Protocol, който позволява взаимодейст-
вие на софтуера с периферия – микрофон, камера, джойстик, LEGO, платки ... Това позволява да се създа-
дат и комплексни проекти със сложна логика и ефектни крайни продукти. 

Изследователите на MIT насочват вниманието си и към формиране на алгоритмично и логическо 
мислене и в предучилищна възраст. За да го направят достъпен и за по-малки деца, пет водещи орга-
низации /National Science Foundation, LEGO Foundation, British Telecom, Adobe Systems и Code-to-Learn 
Foundation/ адаптират интерфейса и езика към възможностите на децата между 5 и 7 години. Така се по-
явява ScratchJr.

Scratch може да се използва за различни образователни и развлекателни цели – математически и на-
учни проекти, анимирани истории, интерактивно изкуство и музика. Scratch проектите могат лесно да бъ-
дат качени на сайта на Scratch. След като проектът е на сайта, всеки може да го изпълни в браузъра си, да 
го коментира или да го изтегли, за да  разглежда и изучава създадените кодове.  

В помощ на читателя, който не познава средата е разработено Приложение 1 към настоящата статия. 
В него е дадена информация за достъп до средата, възможност на инсталация на редактор и кратко опи-
сание на интерфейсът на софтуерната платформа. 

На база многогодишен опит на авторите от работа със средата Scratch с ученици и проведени десет-
ки обучение с ученици и учители на национално ниво, авторите предлагат кратки методически насоки за 
постепенно усвояване и надграждане на уменията за работа със средата Scratch за начинаещи. Методи-
ческите насоки са актуални както учители, които се запознават със средата, така при работата на учителя 
с ученици за формиране на базови знания и умения по програмиране.

Етапи на запознаване със средата за визуално програмиране и формиране на дигитални умения за 
създаване на компютърна програма:

1. Запознаване със средата и основните й елементи, обекти, функции. (Прил. 1).
2. Създаване на слайд-шоу чрез смяна на декора. Добавяне на музикален фон. Запознаване с ци-

кличен оператор – „повтаряй винаги“.
3. Създаване на анимация чрез:

  Смяна на костюмите (Пример 1).
  Смяна на цвета. 
  Дорисуване.
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  Движение на обекта.
4. Работа с текст. Управление на времето. Създаване на комикс (Фигура 2).
5. Управление на събития:

  Работа с условни оператори. 
  Работа със сензори (сетива) – допир до герой, до цвят, разстояние до герой (Пример 2). 
  Контрол на събития – натиснат клавиш, избран герой.  

6. Работа с координатната ос.
7. Чертане на фигури (Пример 3)
8. Аритметични операции. Работа с променливи. 
9. Комуникация между обектите. Работа със съобщения. 
10. Разработване на комбинирани проекти (Пример 4, 5):
11. Разработване на приложение, управляващи хардурени компоненти. Работа с уеб камерата на 

компютъра.
Към описаните етапи за запознаване със средата Scratch и за формиране на начални знания и умения 

за програмиран даваме няколко примера, илюстриращи избрани акценти. 
Пример 1. Да се създаде проект „Балерини“. Учителят – балерина изпълнява 8 такта музикален 

етюд. След което трите балерини-ученици го поварят заедно с учителя. 
Работи се със спрайт от галерията. Балерината има четири костюма. Скриптът от Фигура 1 показва въз-

можни програми, които да накарат балерината-учител и балерините-ученици да танцуват под съпрово-
да на музика от галерията на програмата. Външният вид на героите се управлява чрез промяна на разме-
ра и редактиране на костюмите, чрез ново оцветяване с помощта на вградения редактор. При създава-
не на кода на една от балерините-ученици, останалите могат да се получат чрез копиране и допълнител-
но редактиране на външния вид. 

    

Фигура 1. Анимации чрез смяна на костюми

Фигура 2. Комикс по „Паун и лястовица“ – Стоян Михайловски

При създаването на комикс трябва да се прецени и контролира времето, необходимо за визуализи-
ране на репликите на героите.

Пример 2. Да се създаде анимация, при която приказен герой показва буквата на първия звук от наз-
ванието на посочен предмет. 

Задание – когато мишката е над даден предмет да се показва буквата на първия звук от названието 
на предмета. Когато не е над избран предмет да се появява приказния герой. 

Конкретна реализация – създаване на подходяща сцена и поставяне върху нея на предметите – кар-
тина, маса и стол. При избор на масата да се появи буква М, при избор на картината – да се появи буква 
К, при избор на стола – да се появи буква С, иначе – да се появи вълшебна фея. Изборът става чрез задър-
жане на мишката над съответния предмет (фигура 3). 
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Алгоритъм за решаване на задачата.
1. Разработване и подготовка на дизайна на проекта. 

  С помощта на графичен редактор (MS Piant, Pain.Net или др.) се създава сцената на проекта с 
един декор (Фигура 4).

  Създават се 3 спрайта – стол, картина и маса, от изображения. 
  Създава се спрайтът – основен герой, на който се задават 4 костюма (Фигура 4). Костюмите се 

добавят от галерията на програмата Scratch. 
  Вмъкват се няколко спрайта – цветни кръгове за украса на сцената. 

2. Програмиране.
  Логиката, която следва програмата е следната – първоначално спрайтът има външен вид фея 

и отива до показалецът на мишката. Така при движение на мишката се движи и спрайтът. Използ-
ват се условни оператори и сензори. Ако основният спрайт се докосне до картината, външният му 
вид се изменя в буква К и т.н. На Фигура 5а е даден примерен скрипт за спрайта.

  Украсата на стаята е реализирана от цветни кръгове, които циклично променят цвета си. Из-
ползва се ефект – промяна на цвят. Първоначално се задават различни изходни цветове на различ-
ните кръгове. Примерен скрипт на спрайт-цветен кръг е даден на фигура 5б.

  Стартирането и спирането на изпълнението на програмата става чрез класическите за среда-
та Scratch инструменти – зеления флаг за старт и червения кръг за стоп. 

 

Фигура 3. Основен спрайт – 4 костюма – фея, буква С, буква К, буква М

     

Фигура 4. Декор и основен спрайт

 

А)                                                      Б)
Фигура 5. Скриптове

Пример 3. Да се онагледи изчертаването на квадрат и на триъгълник.
Задание – въвеждат се два молива. При щракване върху единия – се изчертава квадрат. При щраква-

не върху другия – се изчертава равностранен триъгълник. 
Конкретна реализация – създаване на подходяща сцена и поставяне върху нея на двата молива. При 
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щракване върху единия – се изчертава квадрат. При щракване върху другия – се изчертава равностранен 
триъгълник (фигура 6).

 

Фигура 6. Чертане на триъгълник и квадрат

Алгоритъм за решаване на задачата.
1. Разработване и подготовка на дизайна на проекта. 

  С помощта на графичен редактор (MS Paint, Pain.Net или др.) се създава сцената на проекта с 
един декор.

  Създават се 2 спрайта – двата молива от галерията на програмата. 
2. Програмиране. 

  Логиката, която следва програмата за изчертаване на триъгълник е следната: моливът се 
позиционира в изходно положение. Избира се цвят и дебелина на линията. За изчертаване на три-
ъгълник се използва цикъл с 3 повторения – преместване по дължината на страната на триъгълни-
ка и завъртане на 120 градуса. (Фигура 7). След завършване на цикъла моливът се повдига, за да не 
оставя следа и се връща обратно в изходна позиция. 

  Логиката, която следва програмата за изчертаване на квадрат е следната: моливът се пози-
ционира в изходно положение. Избира се цвят и дебелина на линията. За изчертаване на квадрат 
се използва цикъл с 4 повторения – преместване по дължината на страната на квадрата и завърта-
не на 90 градуса. (Фигура 7).

  Стартирането и спирането на изпълнението на програмата става чрез щракване върху обект – 
единия или другия молив. 

 

А)                                                       Б)
Фигура 7. Скриптове

Пример 4. Разработване на компютърна игра „Лабиринт“.
Задание. Да се разработи компютърна игра, при която обект трябва да бъде преведен през лаби-

ринт, като за движение на обекта се използват стрелките за навигация – напред-назад, наляво-на-
дясно. Да има критерий за край. Да има действие при грешка. 

Конкретна реализация. Очертаване на лабиринт с правоъгълник коридори с указано начало и край. 
Обектът е топка, която трябва да се премести от началото до края на лабиринта. При докосване до сте-
на, топката отскача. (Като вариант на играта топката може да се връща обратно в начална позиция). 
Краят на пътя е означен със зелен правоъгълник. Играта приключва при достигане на топката до зеления 
правоъгълник. 



372

Образование и технологии 8/2017

Фигура 8. Игрално поле

Алгоритъм за решаване на задачата.
1. Разработване и подготовка на дизайна на проекта (фигура 8). 

  С помощта на редактора Paint Editor или друг графичен редактор (MS Paint, Pain.Net) се създа-
ва сцената на проекта с един декор.

  Създават се 2 спрайта: топката – от галерията на програмата и зеления правоъгълник – създа-
ден с редактора на програмата Scratch – Paint Editor. 

2. Програмиране. 
  Логиката, която следва програмата е следната: при стартиране на играта топката заема първо-

начално зададените й координати.
  Когато е натиснат клавиш стрелка, топката се обръща в указаната посока и прави 10 стъпки. 

Ако топката срещне препятствие, тя отскача назад по пътя си с 10 стъпки. При достигане на топката 
до зеления правоъгълник играта свършва и се появява съобщение „Гоол“ (фигура 9). 

 

Фигура 9. Игра „Лабиринт“

Пример 5. Разработване на компютърна игра „Бягай от акулата“.
Задание. Да се разработи компютърна игра, при която акула иска да изяде малка рибка. Рибката тряб-

ва да избяга от акулата. Движението на рибката е чрез клавишите-стрелки за навигация – напред-назад, 
наляво-надясно. Да има критерий за край на играта, зависещ от точкова система. 

Конкретна реализация. За фон – изображение на морско дъно. Обектите са акула и риба. Акулата се 
движи самостоятелно по случайна траектория. Целта е рибата да се измества така, че да се избягва аку-
лата. Управлението на движението на рибата е чрез стрелките за навигация. При среща на акулата с ри-
бата се натрупва 1 точка. Играе се за определено време. Целта е играчът да има възможно по-малко на 
брой точки.   

Алгоритъм за решаване на задачата.
1. Разработване и подготовка на дизайна на проекта (фигура 11). 

  Сцената се избира от галерията на програмата.
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  Създават се 2 спрайта – акула и малка рибка – от галерията на програмата. 
2. Програмиране. 

  Логиката, която следва програмата е следната: при стартиране на играта броячът на точки се 
нулира. Акулата започва да се движи из игралното поле – завърта се на случаен принцип и прави 5 
стъпки, като при достигане на края на игралното поле се отблъсква и продължава движението си. 
Стартира се брояч за време от 1 минута. 

  Когато е натиснат клавиш стрелка, малката рибка се обръща и придвижва с 10 стъпки в указа-
ната посока.

  Когато акулата докосне малката рибка, точките се увеличават с 1, чува се звук. Движението на 
акулата продължава. 

  При изтичане на времето излиза съобщение „Край“ (фигура 10). 

  

Фигура 10. Бягай от акулата

Приложение 1. Средата Scratch – кратко въведение
Средата Scratch може да се използва онлайн. Съществува и Scratch 2.0. офлайн редактор, който пред-

лага много удобна работа на потребителя. Редакторът е на разположение за свободно изтегляне и ин-
сталиране за Windows, Mac OS и Linux. Изтеглянето на редактора става от адрес:  http://scratch.mit.edu/
download. Следват се стъпки от 1 до 3 (фиг. 1), като на стъпка 3 се изтеглят допълнителни информацион-
ни и помощни материали и примери (помощните материали са на английски език). 

Фигура 1. Инсталиране на Scratch

Потребителският интерфейс на програмата Scratch е описан на фигура 2. Работният екран предлага 
зона за преглед на създадения проект, зона с командни блокове, зона за създаване блоковата програма 
и всички нужни инструменти за работа с обекти, фон и т.н. Обектите в средата Scratch се наричат „спрай-
тове“. Спрайтовете (Sprites) са активни графични обекти в Scratch. Спрайтовете могат да се избират от га-
лерия на програмата, могат да се създават чрез рисуване в редактор на средата, могат да се въведат от 
готови изображения или да се заснемат, като се използва вградената в компютърната система камера. 

За преглед или редактиране на даден спрайт, той трябва да бъде избран чрез щракване върху мини-
атюрата му или чрез двукратно щракване върху героя на работното поле. Чрез щракване с десен бутон 
върху миниатюрата на спрайта, той може да бъде корипан, изтрит, записан във файл или скрит. Чрез вла-
чене на миниатюрите можем да пренареждаме спрайтовете (Фигура 3).
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Фигура 2. Интерфейс на средата

   

Фигура 3. Спрайт

Всеки спрайт може да има различни костюми. Щраквайки върху раздел „Костюми“ виждаме, че на-
шият спрайт има два костюма. В случая е избран костюм 1. С влачене можем да пренареждаме костюми-
те. Можем да добавяме и нови костюми. В редакторът Paint Editor, подобно на познатия MS Paint графи-
чен редактор, можем да редактираме костюма на героя или да създадем нов герой (фиг. 4). 

Фигура 4. Костюми

Освен обектите спрайтове, средата поддържа и обект „декор“ (още – сцена, фон). По подразбиране 
декорът е бял фон. Средата поддържа галерия от готови декори, от които потребителят може да избере. 
Подобно на спрайтовете, декорът може да се вмъкне от изображение, да се рисува с помощта на вграде-
ния редактор или да се заснеме с помощта на вградената камера (фиг. 5). 
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Фигура 5. Декори

Създаването на програмата става с помощта на команди, които са визуализирани в средата като гра-
дивни блокове. Блоковете са разделени в групи и са с различна цветова идентификация – команди за 
движение, команди за определяне на външния вид, команди за управление и т.н. (фиг. 6). 

Фигура 6. Командни блокове

Можем да даваме инструкции на героя (спрайта), като му „казваме“ да се движи, да издава звуци или 
да реагира на друг герой (спрайт). Инструкциите даваме като съединяваме  цветните блокчета с команди 
едно с друго. Така се получават скриптове (още – кодове, програми). За да стартираме скрипта, щраква-
ме двукратно върху него и проследяваме изпълнението на кода в полето за визуализация. Някои блоко-
ве имат поле за въвеждане и редактиране на текст, а други – падащи менюта.

Notes:
1. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=57 МОН. Закони.  ЗАКОН за предучилищното 

и училищното образование
2. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=59 МОН. Наредби. Наредби 2015. НАРЕДБА 

№ 5 от 30.11.2015 г. за общооб разователната подготовка
3. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=59 МОН. Наредби. НАРЕДБА № 12 от 

01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педаго-
гически специалисти

4. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=1689 Учебни програми за III клас в сила от 
учебната 2018-2019 година. Компютърно моделиране. 

5. https://scratch.mit.edu/ Scratch
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Abstract: The article presents experimental work with students aged 9 to 15 years from different cities of 
Bulgaria and different digital competencies for developing skills for algorithmic thinking by working with Lego 
robots, basic knowledge of electronics and programming using the team organization on work. Described is 
a system where the pupils’ activities are organized and the results of the training are presented. This paper 
presents the need of the modern generation to new and more thought-provoking technologies to developing 
skills for problem solving and working together to achieve a common goal.

The experimental work to identify opportunities for the formation of algorithmic thinking is held as part of 
the IT Znayko Vacation – camp schools of information technology, programming and robotics.

Keywords: аlgorithmic thinking, teamwork, programming, robotics 

Алгоритмичното мислене е в основата на почти всяка човешка дейност, а развитието му е важна ди-
дактическа цел в училищна възраст. Планирането на дейностите за изпълнение на дадена задача или 
проблем е базово за успешното реализиране на бъдещото поколение. Формиране на представи и уме-
ния за съставяне на алгоритъм за действие може да се развива от най-ранна възраст.

Поставянето на определена цел и обмисляне стъпките и начините за нейната реализация при екипна 
организация на работа води до ясно разпределение на ролите в екипа и правила за тяхната реализация.

Алгоритмично мислене
Алгоритъмът (елементарните действия – стъпки, инструкции, предписания, команди, указания) води 

до постигане на желания резултат и съответно до решаване на даден проблем. Алгоритъм се нарича вся-
ка точно описана последователност от действия, чрез прилагането на които един изпълнител може да ре-
ши конкретна задача от разглеждан клас задачи [1].

Основни характеристики на алгоритмичното мислене са:
  умението да се открива последователността от действия, необходима за решаването на поставе-
на задача;

  представянето на тази задача на подзадачи, решението на които водят до решаването на изходя-
щата. 

Алгоритмичното мислене предполага формиране на алгоритмични умения. Първоначално в обуче-
нието децата усвояват умения да изпълнят зададен алгоритъм, а впоследствие се учат да съставят свои, 
като постепенно задачите се усложняват. 

Екипна организация
При екипната организация на работа основни акценти са:

  разделяне на групата на малки подгрупи;
  разпределяне на задачите между членовете на групата;
  за постигане на крайната цел е необходимо всеки член от екипа да е изпълнил своята задача;
С екипната работа се цели развиване на чувство за отговорност, толерантност и взаимопомощ [2].

ФОРМИРАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНО МИСЛЕНЕ ЧРЕЗ ЛЕГО-РОБОТИКА, 
ЕЛЕКТРОНИКА И ЕКИПНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

FORMATION OF ALGORITHMIC THINKING THROUGH LEGO ROBOTICS, 
ELECTRONICS AND TEAM WORK

Красимира Атанасова Димитрова1, Венелин Дачков Николов2

1Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
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Експерименталната работа се проведе при реализирането на летни лагер-школи IT Знайко Ваканция. 
Участниците са на възраст от 9 до 15 г. от различни градове и училища в страната, от малки и големи гра-
дове – София, Варна, Бургас, Харманли, Стара Загора, Пловдив, Разград, Дулово, Силистра, Лом, Казан-
лък, Карлово, Калофер, Първомай, Копривщица. Разпределят се в три възрастови групи. Всяка възрасто-
ва група работи самостоятелно и е разпределена на пет екипа. Членовете на екипа получават задача, ка-
то за изпълнението й всеки трябва да има свой принос. 

Роботика
ЛЕГО роботиката е интересна и увлекателна за децата. Чрез нея лесно и достъпно се усвояват знания 

по физика, математика, информатика и информационни технологии. Чрез ЛЕГО роботите се провокира 
мисленето и способността на учениците да решават казуси и интерпретации на проблеми от различни те-
матики. 

Роботите изпълняват мисии за определено време със състезателен характер, като важна предпостав-
ка са точното изпълнение на конкретната задача от страна на робота. Учениците сами избират какъв ро-
бот да построят, отговарящ на изискванията за конкретната цел. Много често видът на робота претърпя-
ва промяна след като се окаже, че не изпълнява добре своите мисии или пък в момент, когато времето 
притиска учениците. 

Разделени на групи по определени критерии в отбори, учениците започват да работят заедно в екип. 
Всеки един член е ценен и важен за отбора и допринася със своите най-силни качества. Едни строят, дру-
ги програмират, трети създават стратегии за работата на робота. ЛЕГО конструкторите предлагат голямо 
разнообразие от части, елементи и възможности за програмиране. С помощта на множеството ресур-
си децата могат да експериментират и реализират своите виждания относно вида и представките, които 
трябва да има роботът при изпълнението на своите задачи. Неизменна част от заниманията по роботика 
са сумо борбите. Пленени от машината-робот, учениците започват да реализират фантазиите си в стро-
ене на машина здрава и непобедима, способна да преодолее всякакви препятствия, които биха ѝ се из-
правили на пътя.  Дистанционното управление (реализира се чрез смарт телефон) допълнително усилва 
ефекта на ловкост и стратегия при управлението на роботите (фиг. 1.). Голяма част от знанията ученици-
те усвояват под формата на игра. Играейки, детето натрупва субективен опит чрез изпробване, строене 
и изразяване на различни стратегии. Играта провокира включване в личностнозначими форми на актив-
ност, създава мотивиран интерес към познание, стимулира желанието за учене и осигурява радост и удо-
влетворение от самостоятелно постигнат резултат. Поради тази причина повечето занимания с ученици 
са под формата на игри (фиг. 2). 

С роботите успяват да си обяснят как технически функционира заобиклаящия ги свят, а усъвършенст-
ването на умения, като работа в екип и решаване на проблеми, им дава увереност и ценен опит в бъде-
ще. Целта на комплекса от занятия е, заедно с усвояването на принципите на Лего роботиката, да се за-
пази и развие по един успешен начин детската любознателност и любопитство, и същевременно  заба-
влявайки се, учениците да започнат систематично да изграждат ключови за успешното им представяне 
в училище и в живота навици и умения. Не на последно място стои и бъдещето ориентиране на децата 
в съвремените професии. До голяма степен заниманията по роботика допринасят за пътя на развитие в 
съвремието ни.
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Фигура 1. Работа в екип за създаване на робот

    

Фигура 2. Състезание с роботи

Електроника
Възможността учениците да се превърната в инженери-експериментатори е уникален начин за пър-

воначално запознаване със света на електрониката. Те създават своите първи програматори чрез моде-
ла Pinguino. На следващ етап ще започнат да пишат своите бъдещи кодове и да ги вкарват в чипове, уп-
равлявайки устройства и сензори. Учениците правят своите първи  стъпки към електрониката, автомати-
ката и роботиката (фиг. 3).
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Фигура 3. Въведение в електрониката

По време на специализираната лагер-школа децата се запознават с разнообразните науки, на кои-
то се базира роботиката. Докато сглобяват, запояват и програмират електронни компоненти,  усвояват 
принципите на работа на микроконтролерите. На разположение имат компютър и схеми за запояване на 
отделните електронни елементи. Сглобяване на електронни компоненти се редуват с лекции, свързани 
с електрониката и електронните компоненти, както и лекции за роботиката и нейното приложение днес. 
Учениците се запознават и с устройството на различни роботи и програмирането им за изпълнение на 
разнообразни задачи. Учениците имат възможност да участват в състезания с роботи и да научат повече 
за тяхното приложение в индустрията и бизнеса.
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Abstract: There is an important and responsible task for modern education - to prepare pupils to be well-
known, capable and ready for the labor market. Challenges for teachers are to constantly seek new forms, 
methods, and learning tools to trigger learner’s activity and curiosity for their future realization. The augmented 
reality is a relatively new interactive technology that enters the Bulgarian school. It can be used for a different 
purpose – in using new educational content, generalizing and structuring students’ knowledge and skills. Its use 
contributes the enhance of the interest and cognitive activity of students in order to develop their creativity and 
creative thinking.

Keywords: augmented reality, technological education, motivation

1. Увод
Реформата в българското образование е насочена към подобряване на обучението, което изисква 

усъвършенстване на учебното съдържание, организационни форми и методи. Училището трябва да дава 
не само знания на учениците, но и да изгражда творчески личности, които да решават проблеми  да взе-
мат решения. Това предполага учителите да търсят непрекъснато нови форми, методи, средства на обу-
чение, които да провокират активно участие на учениците в учебния процес, формирайки мотивация за 
учене. Формирането на мотивация за учене у учениците е един от основните проблеми в съвременното 
училище. Актуалността по проблема произлиза от непрекъснатото усложняване на учебния материал, от 
необходимостта към самостоятелност и активна познавателна дейност към изучавания предмет. Според 
Данаилов [1] предпоставка за активността на всеки ученик е интересът. Затова от значение е „да се откри-
ят пътищата за провокиране на неговия интерес, да се създаде необходимата познавателна мотивация за 
съзнателна и резултатна работа, която се изгражда върху потребността от разбиране, осмисляне, от полу-
чаване на знания за действителността“ [2].

В училище познавателният интерес е насочен към получаването и прилагането на знания, свързани с 
дадено учебно съдържание. Активизирането на учениците, засилвайки техния интерес, създава положи-
телно отношение към изучавания предмет към търсене на най-добрите пътища за решаване на поставе-
ните практически задачи. Една възможност да се осъществи това е използването на съвременни техноло-
гии като разширената реалност, чрез която интерактивно е възможно  овладяването на нови знания и за-
силване на мотивацията на обучаемите.

2. Мотивация
През последните години се наблюдава засилен интерес към мотивацията като ключов момент в раз-

витието на съвременното общество. 
Едни от основни проблеми на учебния процес днес са: 

  как да се повиши нивото на усвояване на учебния материал – разбирането, запомнянето и умени-
ята за използване на практика на придобитите знания;

  как да се повиши мотивацията за учене на учениците, тъй като мотивът се явява източник на дей-
ността и изпълнява функция на подбуждане.

РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ И МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
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Мотивацията (английски: motivacion) е движещата сила към постигане на определени цели и има не-
посредствена връзка с познанието. Ребинщайн я разглежда като решителност, реализирана чрез психи-
ка [3]. 

За формиране на мотивация и развиване на познавателни интереси голяма роля изиграва интере-
сът на учениците. За формирането на стабилни познавателни процеси съществуват различни дейности:

  увличащо преподаване
  използване на нови и иновативни форми на обучение
  редуване на форми и методи на обучение
  създаване на положителен климат в класа и т. н. 
Използването на съвременни технологии в класната стая спомага създаването на благоприятна емо-

ционална среда, която повишава мотивацията на учениците към изучавания материал, допринася за раз-
витието на психологични процеси, което в крайна сметка подобрява качеството на техните знания.

Ж. Делор отбелязва, че „преподавателите играят определяща роля при формиране на отношение-
то – положително или отрицателно – към учебния процес. Те трябва да събудят любознателността, да на-
сърчат интелектуалните усилия и търсения и да създадат необходимите условия за успех на формалното 
и непрекъснато образование“ [4]. Изследванията през последните десетилетия и наблюденията на учи-
лищната практика недвусмислено сочат тенденция към непрекъснато намаляване на мотивацията и ин-
тереса към учебно-познавателната дейност. Предизвикателство пред образователната система е да се 
търсят съвременни форми и методи на обучение, които да изграждат познавателни мотиви – интерес 
към знанията, насоченост към съдържанието и процеса на ученето в частност в технологичното обучение. 
При усвояването на различни начини за решаване на учебни ситуации чрез тримерно моделиране и раз-
ширена реалност в технологичното обучение могат да се реализират разнообразни стратегии за добива-
не на нови знания у учениците и да се формира познавателна мотивация.

3. Технологията – разширена реалност
Разширената реалност /Augmented Reality, AR/ е учебна среда, която да подпомага образованието в 

предоставянето на учебната програма на обучаемите по най-атрактивния и най-ефективен начин. Техно-
логия, която се използва в различни области на икономическия живот, а в последните години и за обра-
зователни цели.

Това е система от инструменти, позволяваща на потребителя да види един или повече виртуални 3D 
обекти в среда на настоящата реалност. Разширената/добавена реалност е там, където реалният свят е 
подобрен чрез виртуални обекти. Виртуалните обекти могат да бъдат неподвижни или да се манипули-
рат чрез използване на голям плосък екран или индикатори за пряка видимост. Разширената реалност е 
възможност да се насложи компютърна графика върху реален свят. Разработени са приложения за AR с 
интерфейс, позволяващ на потребителя да взаимодейства с реалния свят по начин, по който преди не бе-
ше възможно.

Според Chang, G., Morreale, P., & Medicherla, P. (2010) [5] обучаващите могат да засилят тяхната моти-
вация за учене и да подобряват техните образователни практики с разширена реалност. Независимо от 
по-голямото количество изследвания през последните две десетилетия, приемането на  AR в обучението 
все още е доста предизвикателно, заради проблеми с интеграцията му с традиционните методи на обу-
чение, разходите за развитието и поддържането на системата за анализ и устойчивост на нови техноло-
гии. Kerawalla (2006) [6] и др. посочват, че въпреки че мнозина AR приложения са разработени за образо-
вателни и обучителни цели, техния потенциал едва сега започва да се проучва и използва в реалния жи-
вот. Той подчертава, че разширената реалност има потенциал учащите да са по-ангажирани и мотивира-
ни в намирането на ресурси, които да приложат към реалния свят в различни мобилни приложения. Спе-
циалисти и учени са се стремили да прилагат AR за обучение в класна стая по различни предмети като: 
химията, математиката, биологията, физиката, астрономията, чуждите езици, и др. 

4. Изследване на интегрираната технология (AR)
Методиката на изследването е подчинена на поставената цел и задачи, като се основава на съвре-

менната теория и методология на научните изследвания.
Анкетата за оценяване на нагласите на учениците за интегрирането на тримерно моделиране и раз-

ширена реалност в технологичното обучение е адаптирана към теста за учебна мотивация, разработен от 
Т. Д. Дубовицкая, с който изследва насочеността на мотивацията за изучаване на предмет [7]. 
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Този тест изследва мнението на 915 ученика от 5 училища от област Благоевград за мотивацията не 
за учебна дейност въобще, а на мотивацията за интегрирането на съвременни технологии (тримерно мо-
делиране и разширената реалност), проявяваща се в технологичното обучение. Методиката се състои от 
12 съждения с предложени по 4 варианта на отговор на всяко (вярно, по-скоро вярно, по-скоро невярно 
и невярно). В съдържанието на въпросника отсъстват съждения, касаещи личността на учителя, а учени-
ците описват само как се чувстват по време на урок. Методиката е предназначена за всички след 12–го-
дишна възраст (т.е. след 6 клас) категории учащи, които са способни на самоанализ и самооценка, спо-
ред замисъла на авторката. Тестът е преведен и адаптиран за българските условия от С. Стоянова, като е 
проверен за надеждност и валидност (критерийна и конструктивна) и както посочва авторката, „адапти-
раният тест притежава добри психо метрични качества и би могъл да се използва за измерване на моти-
вация за учене” [8].

Факторният анализ на теста (анкетата) предхождан от проверка на неговата валидност и надеждност 
за българските условия от С. Стоянова показва, че въпросите от него могат да бъдат обобщени в ІІІ фак-
тора, както следва:

  Фактор 1 (критерий 1) – „Уча, защото ми харесва да се справям сам и да опознавам себе си”. Това са 
въпроси, които се отнасят до опознаване на себе си и интерес към предмета, защото кореспондира 
на увлеченията на личността и усилено занимаване с предмета и през свободното време.

  Фактор 2 (критерий 2) – „Уча, защото е полезно”. Това са въпроси, които се отнасят до интерес към 
предмета, учене на трудни проблеми, стремеж да се разбере същността на научаваното, ценни, не-
обходими и важни знания.

  Фактор 3 (критерий 3) – Този фактор може да бъде наречен „Учене, свързано с принуда от препо-
давателя”. Това са въпроси, които се отнасят до изисквания на преподавателя, нежелание за уче-
не, работа само под контрола на преподавателя, липса на притеснения, когато не си добре подгот-
вен, трудности в предмета, които налагат повече да се работи.

Резултатите от проведеното анкетиране за мотивацията на учениците са представени графично, както 
следва обобщено за Фактор І – Диаграма 1, за Фактор ІІ – Диаграма 2 и за Фактор ІІІ – Диаграма 3.

Диаграма 1: Фактор 1 - включва 5 показателя 

Диаграма 2: Фактор 2 - включва 4 показателя 
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Диаграма 3: Фактор 3 - включва 3 показателя 

Видно е от Диаграма 1, че за 68% от учениците ученето за тримерното моделиране в технологично-
то обучение е нещо, което им харесва, искат да се справят сами и всичко това се отнася до опознаване на 
себе си и себереализация, интерес към технологичното обучение. Голям е процентът на учениците спо-
ред Диаграма 2, за които това интегриране на тези технологии е полезно 97%. Сравнително равен е ре-
зултатът за ученето с мотивация и ученето по принуда, както е видно от Диаграма 3 и въпреки, че е по-
голям процентът на учениците, които желаят да използват тези съвременни технологии в технологично-
то обучение, това дава основание да се търсят методи и форми, както и дидактически средства, с които 
да се повиши тяхната мотивация.

4. Заключение
Резултатите от изследването показват, че в голяма степен интегрирането на технологиите – тример-

но моделиране и разширена реалност в технологичното обучение ще засили мотивацията на учениците 
и ще повлияе позитивно тяхното отношение към учебния процес.

Новите предизвикателства пред училището е, че чрез съвременни технологии като разширената ре-
алност може да се осигурят конструктивни идеи за образованието и приложени по определен начин да 
са ефективни за формиране на мотивационна среда.
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Abstract: Offi  ce 365 Forms applica  on is a convenient form to run tests and surveys of all subjects in the sec-
ondary school. New advanced methods of checking and assessing students’ knowledge through online tests and 
surveys are introduced. The use of the modern technology in the learning process has the following advantag-
es: reduc  on of stress from comple  ng tests by the students; save  me for the teacher to check students’ work; 
saved  me for analysing tests; it is easy to set the start and the end date for conduc  ng; saved paper. The only 
requirement is the access to internet and to computer or mobile device.

Keywords: Offi  ce365 Forms, online tests and surveys, Informa  on Technology, students’ knowledge, all sub-
jects in the secondary school

В нашето ежедневие IT технологиите се развиват със сериозни темпове. Днес нашите ученици непре-
къснато използват различни приложения на компютър, таблет, мобилен телефон. Ние учителите трябва 
да се съобразим с бързите темпове на технологиите, да използваме нови приложения и да ги приложим 
в образователната система, с което да  излезем от рамките на стария начин на преподаване. Необходимо 
е да повишим компетентностите си и да ги приложим в рамките на онлайн технологиите.

Решението е в стратегическото направление в обучението по Информационни технологии през по-
следните десетилетия в света. То е станало доминираща тема и в много национални стандарти за учени-
ци и учители в Европа, САЩ, Канада, Нова Зеландия, Австралия. Например, NCATE Standards – National 
Council for Accreditation of Teacher Education Standards, ISTE NETS - International Society for Technology in 
Education National Educational Technology Standards и други)1. Според тях е време за  преосмисляне на об-
разованието поради бързият напредък на технологиите, а това довежда до дълбоки промени. За да се 
подготвят учениците за в бъдеще, образованието трябва не само да се адаптира към тези промени и но-
вовъведения, а да се въведат иновации в образованието как да се използват нови инструменти.

В България е разработена Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 
технологии в образованието и науката (2014-2020г.)2. Една от основните и задачи е „промени в норматив-
ната база, регламентиращи всики видове обучение чрез средствата на ИКТ, легитимиращи и насърчава-
щи цифровото съдържание и активното внедряване на ИКТ в образованието и науката“.

В настоящата разработка предоставя информация за онлайн тестиране и анкетиране. Конкретно вни-
мание е отделено на приложението Forms на Office 365, с което е запозната част от  колегията  от СУ 
„Христо Ботев“ град Тутракан. Проведена е анкета с цел проучване мнението и приложимостта на Forms  
в българското училище. 

Съгласно Национална програма за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в 
българските училища главна цел е ефективното използване на съвременните информационни и мрежо-
ви технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въ-
веждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес3. Ръководена от тази 
главна цел, реших да се запозная с различни видове електронни тестове и анкети, които да са в полза на 
българкият преподавател и да са приложими за българското училище. 

Запознанството  премина през три основни платформи за електронни тестове и анкети: Google Фор-
муляри4, Microsoft Forms5 и SmarTest6 – новата платформа за създаване и решаване на тестове онлайн. 

ПРИЛАГАНЕТО НА FORMS ОТ OFFICE365 В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

APPLY FORMS FROM OFFICE365 TO HELP THE TEACHER

Анна Николова Георгиева
СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

Anna Georgieva
„Hristo Botev” Secondary School, Tutrakan
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Няма как да се спра подробно на трите програми, само ще представя информираща таблица за потреби-
теля за обобщено запознаване.

Таблица 1. Приложения за онлайн тестове и анкети

Продукт Google 
Формуляри

Microso   
Forms SmarTest

Създаване на онлайн тест с автоматично разбъркване на 
дистракторите и въпросите + + +

Вмъкване на видео + + -

Вмъкване на картина + + +

Вмъкване на математически символи + + слабо

Разклоняване на тест/анкета + + -

Създаване на онлайн анкета + + -

Публикуване до всички, без наличие на е-mail - + +

Публикуване само до абонати на организацията + + -

Автоматична онлайн проверка + + +

Обратна връзка след като е решен теста с възможност за коментар 
към всеки въпрос от проверяващия + + -

Автоматичен онлайн отчет на резултатите от теста + + +

Задаване на начална дата  на тест/анкета + + -

Задаване на крайна дата и час за тест/анкета - + -

Възможност за печат на различни варианти на теста преди 
решаването му - - +

Запис в облачното пространство на приложението + + -

Възможност за печат или запис като pdf формат след приключване 
на тест/анкета + + -

Възможност да се видят грешните и верните отговори на тест + + +

Предмет на настоящата разработка е работа с Microsoft Forms. Към редицата предимства, представе-
ни в таблицата по-горе се добавя и фактът, че училището ни преминава към облачната система на Office 
365 и всички учители и ученици ще имат потребителски акаунти за новата учебна 2017-2018 година. При-
ложението Forms към Office 365 е удобна форма за провеждане на тестове и анкети по всички предмети 
в средното училище. 

Чрез онлайн тестовете и анкетите се въвеждат нови съвременни методи за проверка и оценка на зна-
нията на учениците. Самото приложение на съвременни технологии в учебния процес независимо от 
предметната област допринася за намаляване на стреса при учениците, спестяване на време за проверка 
от страна на учителя, спестява се времето за анализ на тестовите въпроси, съхраняване на теста или анке-
та в облак, задаване на начална и крайна дата за провеждане, пращане на проверения тест по електро-
нен път до ученика  и икономия на хартия. Единственото изискване е да има интернет и компютър или 
мобилно устройство. 

Работата с приложението Forms преминава през следните стъпки:
Регистрация във forms.office.com или portal.office.com. При регистрация в portal.office.com, може да 

се ползват и останалите приложения на Office 365, едно от които е и Forms.
  Избор на тест или формуляр (анкета)
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Фигура 1. Изобр на формуляр или анкета

  Добавяне на въпроси, с възможност за 4 вида: избор, текст, оценка и дата

Фигура 2. Видове въпроси

  Въвеждане дистрактори;
  Задаване на брой точки и определяне дали е задължителен или е с няколко верни отговори;

- 

Фигура 3. Въпрос от тест по БЕЛ

  Допълнителни настройки към въпроса: подзаглавие, картина, подсказка, математически сим-
воли, дата, разбъркване на отговорите

  Настройка на тест:  възможност да се видят отговорите.
  Задаване за всеки или само за абонати от организацията. При задаване на опция „Всеки с 

връзката“, теста може да се решава от всеки Интернет потребител, който е активирал хипервръз-
ката към теста, предоставена от преподавателя. Ако се зададе опцията „Само за хора в моята орга-
низация“, то тестът е достъпен само за абонатите на Office 365, на съответната организация по до-
мейн, при което тестът автоматично се записва на името на вписания абонат и се отваря възмож-
ността за подаване на коментар и изпращане на теста на ученика, след проверката му. Допълнител-
но може да се зададе възможност теста да се попълва еднократно от ученика, каквато е и същност-
та на самото тестово изпитване.

  Задаване на начална и крайна дата и час  за активност на теста – дата и час на активност на те-
ста.

  Разбъркване на въпросите
  Споделяне: чрез връзка, QR код или вграждане в сайт. Тук имаме възможност теста да се предложи 
като копие или съвместна работа до друг колега с възможност за споделяне на опит или обща ра-
бота по тест от двама или повече учители.

  Проверка на отговорите: единично за всеки може да се генерира отчет и да се добави коментар 
или автоматичен отчет за всички участници в теста, фиг. 4.
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Фигура 4. Автоматично генериране на отчет

Следва запознаване на колеги от училището, в което работя с продукта Forms. Формата на запознава-
не бе предимно в приложен характер в рамките на вътрешно институционална квалификация. Премина 
се през всичките шест стъпки и се демонстрира създаването на примерен тест, включващ въпроси от раз-
лично естество с цел приложимост във всички предмети, изучавани в училище. Предостави се възмож-
ност учителите сами да решат създаденият тест и в реално време да се покаже автоматичното генерира-
не на отчета на цялата група, както и на отделен тест.  Колегията бе приятно изненадана от възможност-
та за бързата проверка на тестовете и генерирането на отчета, а още по-доволни останаха от спестяване-
то на време и икономията на хартия.

След запознаване работа с Forms бе проведена анонимна анкета от преподаватели по различни учеб-
ни предмети7. В нея участваха 12 учители от СУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан от различни предметни обла-
сти.

Анализ на изследванията
Анкетата бе анонимна, включваща 10 въпроса. Ще анализирам част от тях.
Първият въпрос бе да въведат предметите, по които преподават. От резултатите се вижда, че анке-

тирането обхваща не само учители занимаващи се пряко с Информационни технологии, но и учители от 
различни хуманитарни или природни науки.

Вторият въпрос бе анкетираните да посочат години трудов стаж. Идеята за този въпрос, бе породена 
от факта да се провери нагласата на младите учители и тази на старшите учители в образованието. Като 
млади учители смятам колеги до 5 години трудов стаж – сред анкетираните трима. Като старши учители 
са тези с трудов стаж 10 и повече години – сред анкетираните бяха девет. 

Третият въпрос бе учителите да отговорят дали платформата, с която са се запознали спестява време 
и консумативи? Деветима са отговорили категорично с „Да“ има колеги, на които е трудно да се ориен-
тират в интерфейса на програмата и един е посочил, че му е трудно, а други двама, че ще им отнеме оп-
ределено време за изготвяне. 

Фигура 5. Запознаване с Forms

Следващият въпрос бе зададен с цел да се провери, дали все още има привърженици на хартиения 
вариант на изпитване, след запознаване с предимствата на платформата. Оказва се, че само един учи-
тел е посочил, че предпочита стария метод, а останалите 11 са разбрали приложимостта и ефективност-
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та в онлайн тестирането. 

Фигура 6. Приложимост на Forms

Електронните онлайн тестове се възприемат по-леко от учениците, самият факт, че учениците рабо-
тят с техника, а не с лист и химикал определено смъква стресовата бариера. Следващият въпрос от анке-
тата оправдава това мнение. От диаграмата се вижда, че 9 учители са посочили, че стресът се намаля, но 
според други трима това не е така.

Фигура 7. Стрес сред ученици

Всички ние знаем, че мобилните технологии са забранени в час, а още повече по време на тестово 
изпитване. Това разбира се, не е причина да отхвърлим технологиите и да не се възползваме от тяхната 
функционалност. Следващият въпрос от анкетата провокира тази забрана за използване на мобилни тех-
нологии. От отговорите се вижда, че учителите не са „закостенели“ и са готови и отворени за прилагане-
то им в класните стаи дори и при тестово изпитване.

Фигура 8. Приложение на мобилни технологии за тестиране

Следващият въпрос от анкетата бе да се провери дали задаването на определено времетраене – дата 
и час е функционално за онлайн тестовете. От диаграмата се вижда,че колегите предпочитат да има за-
дадена дата за провеждане и времетраене на теста – десет анкетирани. Но има учители, които смятат, че 
може да се приложи само за определени тестове или въобще да няма.

При електронното онлайн тестиране е желателно да има поставено време за активност на теста, при-
чината за това е факта, че работейки с мобилно приложение всеки има достъп до Интернет и може да по-
лучи необходимата информация, но ако е ограничен от време няма да се разсейва с четене на допълни-
телни неща.

Следващият въпрос касае не само приложимостта на тестовото електронно изпитване, а приложи-
мостта на онлайн анкетирането. Всички единодушно смятат, че приложението на Forms е удачно за про-
учване мнението на родители и ученици по дадени въпроси и проблеми.
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Следващият въпрос от анкетата е по-различен, не е необходимо да се дава избирателен отговор или 
да се пише текст, а да се постави оценка от 1 до 10. Оценката, която е поставена от анкетираните е 8,33. 
Има колеги, които са дали максимална оценка 10, но все още има плахи и недоверчиви към технологии-
те, които са дали оценка 4 или 5.

Последният въпрос касае приложимостта на онлайн технологиите. Независимо от различните години 
трудов стаж и разнообразните предметни области след проведеното обучение и анкетиране, девет коле-
ги са готови категорично да използват платформата за онлайн тестово изпитване. Един учител е посочил, 
че ще се пробва с няколко такива теста, за да прецени. Друг  е по-пасивен и е посочил като отговор  „Са-
мо времето ще покаже“, а друг колега е посочил, че няма достъп до компютърен кабинет.

Фигура 9. Готовност за приложимост на Forms

Независимо от различното естество на преподаваните предмети учителите посочиха, че желаят да 
работят с  тази програма. Още повече има колеги, които след обучението проведено на 16 май 2017 го-
дина работят с приложението Forms и са създали тестове за изходното ниво и реално прилагат научено-
то с включване на новите технологии, което показва тяхната амбицираност и  реално ги прави  по-сигур-
ни при работа с мобилни технологии и приложения. 

Представям кратък обзор на проведени тестови изпитвания на 7, 9 и 11 клас.
В 7 клас изходното ниво бе по Български език, класът е 26 ученици, а компютърният кабинет има 15 

работни станции. Това наложи разпределение от два етапа: онлайн тест и практическа задача с писмен 
отговор на въпрос, едната част от учениците работиха на компютрите, други бяха на чиновете и писме-
но разработваха въпроса. След решение на теста или практическата задача, учениците разменяха места-
та си. Преподавателят по БЕЛ, остана много доволен от бързата обработка на резултатите на теста и въз-
можността да проследи на всеки въпрос къде има добро покритие или пропуск на очакваните резулта-
ти (фиг. 10).
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Фигура 10. Тестово изпитване на ученици 7, 9 и 11 клас

В 9 клас изпитването бе по Информатика върху раздел „Масиви и низове“. Самият предмет се изуча-
ва на групи. Преди започване на изпитването, учениците се разпределят на две групи. Направени са два 
теста със въпроси  с еднакво ниво на трудност.  Преподавателят много бързо оценява учениците тъй като 
теста се проверява автоматично. Това само по себе си спестява ценно време за учителя.

СУ „Христо Ботев“ е с професионални паралелки, една от тях е професия „Програмист“. В 11 клас се 
проведе текущ тест след приключване на раздел по предмета СУБД (Система за организиране на данни). 
Тук се наложи разпределение в две категории: тест и практическа задача. Заданията се даваха през място 
с цел да се ограничи разсейването на учениците от съседните на тях компютри, като се редуваха тест, пр. 
задача, тест, пр. зад. и т. н. Тук, за да се оценят знанията на учениците бе необходимо само проверка на 
практическата задача. Самите ученици също приемат тази форма на онлайн тестиране и дори заявяват, 
че така им е по-лесно. Причината за това е, че стресът от старата хартиена форма на изпитване отпада.

Онлайн базираният продукт дава възможност учителят да отговори на новите технологични  прило-
жения и използването им от различни мобилни технологии, с което се повишава качеството на обучение 
и се дава възможност за улеснена обработка на получените тестове и намаляване стреса от страна на 
учениците. Прилагането на специализираният софтуер Forms дава възможност на учителите оптимално 
да използват инструментите за създаване на електронни тестове и формуляри, с което да повишат свои-
те технологични умения и отговорят на потребността на новото време: „Технологията е навсякъде около 
нас“  да я приложим в тестовото онлайн изпитване.

Notes:
1. http://cnets.iste.org/ncate  NCATE/ISTE (National Council for Accreditation of Teacher Education/ 

International Society for Technology in Education) Educational Computing and Technology (initial & 
advanced preparation)

2. http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7176 МОН, Стратегия за ефективно прилагане на ин-
формационни и комуникационни технологии в образованието и науката на република България 
(2014-2020г.)

3. http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=2009 МОН, Национална стратегия за въвеждане на 
ИКТ в българските училища, 2009. 

4. https://www.google.com/intl/bg_bg/forms/about/ – работа с Google Формуляри и възможност за 
създаване на онлайн анкети и тестове.

5. https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx   – работа с Microsoft Forms за създаване на онлайн 
анкети и тестове.

6. https://www.smartest.bg/ – платформа за създаване на онлайн тестове.
7. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhJDjlDiw0eaIV99EP8j_uP-s4ZgOvlKosp1kKd

MyhxUQ0NMV0JFMkY2RjRIODNPUDJKTFRHQzdCSS4u. Анкета за обратна връзка. 
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Abstract. This article analyzes the concept of «innovation”, «pedagogical innovation”, «innovation in 
education”. Analyzed existing innovative technologies for education. Showing innovative technologies CASIO, 
which are the most popular in the world and are beginning to be widely used in our country. The article shows 
an example of using the CASIO CG-20 graphical calculator in the course of econometrics.

Свободная интернет энциклопедия Викпедия дает следующие определения: Иннова́ция, нововве-
дение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффектив-
ности процессов или продукции, востребованное рынком1. Педагогическая инновация – нововведени-
е в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имею-
щие целью повышение качества образования и (или) эффективности обучения2. Толковый словарь фи-
нансовых терминов дает следующее определение: Инновация – буквально инвестиции в новации, вло-
жение средств в разработку новой техники, технологии, научные исследования3.   

Существует логическая связь понятий «инновации в образовании» и «информатизация образования». 
Связано это с тем, что большинство инноваций в образовании связано с внедрением в учебный процесс и 
управление образованием новых средств информационных технологий и программного обеспечения, от-
вечающего потребностям образования. Тем не менее, на наш взгляд, имеются и существенные различия.

Известно, что существует как минимум две модели применения информационных технологий в обу-
чении. Первая модель – это применение информационных технологий в рамках традиционной системы 
обучения в качестве интерактивного средства поддержки и сопровождения процесса обучения. 

Следует отметить, что в школьной и вузовской практике обучения данная модель была и остается до-
минирующей. Преподаватели охотно применяют мультимедиа проекторы (реже интерактивные доски и 
интерактивные панели) для проведения занятий с использованием презентаций, например, при чтении 
лекций, объяснения нового учебного материала, демонстрации эксперимента  с использованием пери-
ферийного оборудования и т.д. И этим обычно все ограничивается. Но дидактические возможности со-
временных интерактивных средств обучения настолько широки, что эта модель не позволяет достичь той 
эффективности обучения и качества образования, которую они могут обеспечить.

Сейчас более актуальна вторая модель – это информационная технологизация учебного, когда по-
строение учебного процесса происходит исходя из целей обучения и дидактических возможностей инте-
рактивных средств обучения. Она требует серьезной перестройки учебного процесса, но именно она по-
зволяет в полной мере раскрыть дидактические возможности современных интерактивных средств обу-
чения, значительно повысить эффективность обучения и качество образования. Сегодня инновации в об-
разовании в большей мере связаны с этой моделью применения информационных технологий в обра-
зовании.  

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ CASIO FX CG20 И CG 50  
ИННОВАЦИИ В РОССИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

APPLICATION OF GRAPHICAL CALCULATORS CASIO FX CG20 AND CG 50  
INNOVATION IN THE RUSSIAN ECONOMIC EDUCATION

Вострокнутов Игорь Евгеньевич1, Пентегов Дмитрий Юрьевич2,
1КАСИО Европа ГмбХ в Российской Федерации и Странах СНГ 
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университет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал
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К сожалению, в России практически не разрабатываются и не производятся интерактивные средства 
обучения и мы вынуждены их импортировать из наиболее развитых стран мира. Также мы еще суще-
ственно отстаем от ведущих информационно-развитых стран мира. Поэтому, в настоящее время Иннова-
ции в образовании – это, прежде всего, внедрение в учебный процесс лучших мировых образцов инте-
рактивных средств обучения  и разработка новых методик обучения, нацеленных на их рационально-
е применение.

Следует отметить, что сегодня инновации настолько стремительно внедряются в отечественную си-
стему образования, что кардинально трансформируют ее. В ближайшее время произойдут существенны-
е изменения всей системы образования. И мы уже сегодня наблюдаем эти изменения.

Например, если еще совсем недавно студенты писали лекции под диктовку преподавателя и преде-
лом мечтаний вузовского преподавателя был мультимедиа проектор. Сегодня многие вузы оснащены ин-
терактивными досками, студенты ходят на занятия с ноутбуками и планшетами, а преподаватели читают 
лекции обзорно, заостряя внимание на наиболее интересном материале или материале, сложном для 
восприятия студентов, поскольку весь основной лекционный материал студенты получают в электрон-
ном виде. Кроме того, многие вузы сегодня мультисервисные информационно-образовательные среды и 
системы. Они автоматизируют многие стороны деятельности образовательного учреждения, предостав-
ляют студентам удобные сервисы с элементами дистанционного обучения. Это особенно популярно для 
заочного обучения. Все шире в вузовском обучении применяется специализированное цифровое обору-
дование для индивидуальной работы студентов.

К инновационным технологиям обучения, которые могут существенно повысить эффективность обу-
чения математическим, техническим и  экономическим дисциплинам относятся графические калькулято-
ры CG-20, CG-50 и математические микрокомпьютеры CLASSPad фирмы CASIO (рис.1.).

Графические калькуляторы называются калькуляторами в силу привычки, по своим же функциональ-
ным характеристикам и дидактическим возможностям они являются математическими микрокомпьюте-
рами. Они имеют большой жидкокристаллический дисплей и все основные элементы интерфейса ком-
пьютера. Графические калькуляторы позволяют строить графики функций в прямоугольных и полярных 
координатах, графики параметрических функций и заданных в виде неравенств, строить динамически-
е и конические графики, а так же графики рекурсий. Они позволяют исследовать функции: определяют 
максимум и минимум, точки пересечения графика функции с осями координат, точки пересечения двух 
графиков (перемещение по линии графика с отображением координат, увеличение/уменьшение, выбор 
области для масштабирования), могут одновременно отображать графики функции и таблицы значений 
функции. Они имеют более 250 встроенных математических, статистических и экономических функций и 
многое другое.

Калькулятор CG-50 в дополнении к возможностям CG-20 может строить трехмерные графики.
CLASSPad – это более мощное вычислительное средство, специально предназначенное для обучени-

я математическим и экономическим предметам. Он имеет большой сенсорный дисплей, стилус и софт, 
сильно напоминающий MathCad. С другой стороны, в нем нет тех избыточных для обучения возможно-
стей, которые делают MathCad сложным для студентов.   

Рис. 1. Графические калькуляторы CASIO fx-CG20, CG-50 и CLASSPad fx-CP400

Преимуществом таких средств индивидуальной работы студентов является компактность этих тех-
нологий и быстрая готовность к работе. Достаточно нажать лишь несколько кнопок и можно приступать 
к выполнению учебных задач. Имеются полнофункциональные программные эмуляторы  для работы с 



393

ИКТ в учебния процес

интерактивной доской, что значительно расширяет их дидактические возможности. Они нашли широко-
е применение в практике обучения во всем мире и стали привычным инструментом для студентов веду-
щих информационно-развитых стран мира, таких, как Япония, США, Германия, Франция, Великобритани-
я, Скандинавские страны. Все большее применение они находят и в отечественной практике обучения. 

К графическим калькуляторам и ClassPad можно подключать измерительный блок CLab, которому под-
ключают датчики. Таким образом, собирается переносная цифровая измерительная лаборатория. Посколь-
ку Clab разрабатывался CASIO специально для графических калькуляторов и ClassPad, то устройства хорошо 
согласованы и лаборатория позволяет проводить в режиме реального времени достаточно точные измере-
ния. Во многих странах мира она пользуется популярностью и используется для проведения лабораторных 
работ в школах и вузах по физике, химии, биологии и других предметах. На рис. 2 показано, как выглядит 
лабораторная установка по физике с использованием графического калькулятора и CLab.

Рис. 2. Лабораторная установка по механике на основе CASIO 
fx-9860CII и CLab

У некоторых скептиков может возникнуть вопрос о целесообразности использования в обучении 
калькуляторов, пусть даже и графических, когда существуют компьютеры и планшеты и смартфоны. Опыт 
применения графических калькуляторов в Московском региональном социально-экономическом инсти-
туте говорит о том, что во время занятий студенты охотно используют компьютеры и смартфоны для по-
иска источников информации в интернете и для отображения каких-то источников информации, учебни-
ков и учебных пособий. Графические калькуляторы удобно использовать в качестве средств вычислений 
и анализа. 

Рис.3. Использование графических калькуляторов CASIO CG-20 на занятии в Московском региональ-
ном социально-экономическом институте

Покажем, как применение графических калькуляторов позволяет значительно сократить время ру-
тинных вычислений, представить учебный материал в более наглядном и доступном виде, расширить и 
углубить содержание обучения на примере вузовского курса эконометрики. Рассмотрим пример постро-
ения трендовых моделей с графическим калькулятором CASIO fx-CG20. Возьмем с официального сайта 
Росстата данные о среднемесячной начисленной заработной платы работников в Российской Федераци-
и в 2012-2016 годах для работников производства автомобилей (Таблица 1).
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Таблица 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства,  в отрасли производства автомобилей 

в Российской Федерации в 2012-2016 годы4.

2012 2013 2014 2015 2016
Производство автомобилей 28075 31517 33805 35201 37957
Производство автомобильных кузовов; 
производство прицепов, полуприцепов  и 
контейнеров, 

21493 23851 25965 27049 30423

Производство частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 20774 23144 25391 28127 31183

Нажатием клавиши «АС» включим калькулятор. С помощью клавиш REPLAY переместим указатель в 
раздел меню Statistics (рис.4), нажатием клавиши «EXE» перейдем режим статистических вычислений. 
Откроется окно ввода данных (рис.5).

  

Рис.4.                                                Рис.5.

Введем в столбец List 1 данные годов, в столбец List 2  данные по зарплате работников организаций 
производства автомобилей (рис.6).

Рис.6.                                               

Для построения трендовой модели необходимо построить график функции, проходящие через эти 
точки. Известно, что если точек на графике более двух, то далеко не всегда можно подобрать функцию, 
которая проходит через эти точки, но методом регрессионного анализа можно подобрать функцию, про-
ходящую максимально близко к этим точкам. Вычисление уравнений регрессии – достаточно сложный и 
трудоемкий процесс, но с помощью графического калькулятора CASIO fx-CG20 все можно сделать быстро. 
Для этого сначала перейдем в режим «CALC» нажатием клавиши «F2». Обращаем внимание, что в верх-
ней части клавиатуры расположены функциональные клавиши F1, F2, F3, F4, F5, F6. Прямо над ними на 
дисплее обозначены режимы, которые в данный момент они могут выполнять. В нашем случае «F2» - пе-
реход в режим вычислений CALC. Откроется окно вычисления регрессии (рис.7). Прежде, чем проводить 
вычисления, необходимо выполнить все необходимые настройки. Для этого клавишей «F6» выберем ре-
жим «SET» и в открывшемся окне введем настройки, как на рис.8. 
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Рис.7.                                                Рис.8.

Данный настройки означают, что на оси Х будет располагаться столбец List 1, на оси Y столбец List 2. 
Если требуется изменить какой то параметр, то сначала нужно с помощью клавиш REPLAY переместить у-
казатель в нужную строку, как показано на рис.9 и нажать клавишу «F1» (режим LIST). Откроется окно вы-
бора строки рис.10. Затем нужно ввести номер строки и нажать клавишу «EXE».

  

 Рис.9.                                                Рис.10.

Повторным нажатием клавиши «EXE» вернемся в окно ввода статистических данных рис.6. 
Теперь необходимо определить тип регрессии. Для этого нужно выбрать режим «REG» клавишей «F3». 
Откроется окно выбора типа регрессии (рис. 11). Сначала выберем линейную регрессию «X» клавишей 
«F1». Откроется окно выбора представления уравнения линейной регрессии в виде y=ax+b или 
y=a+bx (рис.12). Клавишей «F1» выберем вид y=ax+b. В отрывшемся окне рис.10 будут представлены 
результаты вычисления коэффициентов уравнения регрессии и коэффициент корреляции, который 
показывает, насколько близко график функции подходит к точкам исследуемой закономерности.

  

Рис.11.                                                Рис.12.
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Рис.13.

В нашем случае коэффициент корреляции r2=0.98. Что говорит о высокой точности приближения у-
равнения регрессии к данным исследуемой закономерности.

Можно скопировать уравнение регрессии, выбрав режим «COPY» клавишей «F6». Откроется окно со-
хранения уравнения регрессии для режима построения графиков функций (рис.14). Для его сохранения 
достаточно просто нажать клавишу «EXE», после чего вернемся в окно рис.13.  

Рис.14.

Калькулятор CASIO fx-CG20 может представить на одном графике точки и уравнение регрессии. 
Для этого нужно несколько раз нажать клавишу «EXIT» чтобы перейти в исходное окно ввода 
статистических данных рис.6. Затем перейти в режим «GRAPH» клавишей «F1». Откроется окно настроек 
статистических графиков рис.15. Затем перейдем в режим «SET» клавишей «F6». Откроется окно 
настроек графика рис.16.

  

Рис.15.                                                Рис.16.

В данном случае настройка «Graph Type : Scatter» устанавливает отображение графика в виде точек, 
настройка «Mark Type : □» отображение точки в виде квадрата. Нажатием «EXE» перейдем в исходное ок-
но ввода данных рис.6. Затем перейдем в режим «SELECT» выбора отображения графиков рис.17 и кла-
вишей «F6» выберем режим «DRAW». На экране отобразится график точек исследуемой закономерно-
сти, как показано на рис.18.
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Рис.17.                                                Рис.18.

Перейдем в режим «DefG» клавишей «F2». Откроется окно выбора графика функции. Нужно сначала 
нажать клавишу «F1» чтобы выбрать функцию, которая выделена (рис.19) и нажать клавишу «F6» для по-
строения графика. Калькулятор построит в одном окне точки исследуемой закономерности и график ли-
нейной регрессии рис.20.

  

Рис.19.                                                Рис.20.

Из полученного графика видно, что уравнение регрессии действительно очень близко проходит че-
рез точки исследуемой закономерности. Поскольку калькулятор проводит вычисления быстро и с боль-
шой степенью точности, то можно проверить, действительно ли исследуемая закономерность являет-
ся линейной. Для этого перейдем в режим «CALC» клавишей «F1». В открывшемся окне выбора типа ре-
грессии выберем вид квадратичной зависимости «X2» клавишей «F4». Откроется окно результата вычис-
лений рис.22.

  

Рис.21.                                                Рис.22.
Из полученных данных видно, что поскольку коэффициент корреляции «r2» больше, чем в предыду-

щем вычислении, то полученное уравнение квадратичной регрессии более полно описывает исследуе-
мую закономерность. Убедимся в этом на графике. Для этого нужно скопировать данные уравнения ре-
грессии выбором режима «COPY» клавишей «F5». Откроется окно сохранения функции, в котором просто 
нужно нажать клавишу «EXE» (рис.23). Затем во вновь открывшемся окне результатов вычислений нужно 
выбрать режим «DRAW» построения графика. Калькулятор построит точки исследуемой закономерности 
и два графика уравнений линейной и квадратичной регрессии рис.24. Сравнивая два графика при увели-
чении, можно убедиться, что график квадратичной регрессии, изображенный более тонкой линией, дей-
ствительно более точно описывает исследуемую закономерность (рис.25).
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Рис.23.                                                Рис.24.

Рис.25.

Перейдем к построению трендовой модели на основании полученного уравнения квадратичной 
регрессии. Для этого нужно сначала нажать клавишу «MENU» калькулятора и перейти в главное меню, 
затем войти в режим «GRAPH» нажатием клавиши «5» или аналогично входу в режим «Statistics», 
описанному выше. Затем в открывшемся окне выбора функции (рис.26) нужно выбрать режим «SELECT» 
активации указанной функции. Функция будет активна, если знак «=» будет в виде, представленном 
на рис. 27. Затем нужно выбрать режим «DRAW» построения и исследования функций. В открывшемся 
окне увидим графическую модель исследуемой закономерности рис.28. Для исследования построенной 
модели удобно использовать режим трассировки. Он включается нажатием клавиши «F1» рис.29.

  

Рис.26.                                                Рис.27.

  

Рис.28.                                                Рис.29.
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С помощью клавиш управления курсора можно перемещаться по графику, а в нижней части экрана 
будут отображаться координаты по осям X и Y. 

Калькулятор CASIO fx-CG20 позволяет представить трендовую модель не только в графическом, но и 
в табличном виде. Для этого перейдем в главное меню нажатием клавиши «MENY» на калькуляторе. За-
тем войдем в режим «TABLE» нажатием клавиши «7» или аналогично входу в режим «Statistics», описан-
ному выше. Затем в открывшемся окне выбора функции (рис.30) нужно выбрать режим «SELECT» актива-
ции указанной функции. Функция будет активна, если знак «=» будет в виде, представленном на рис.31.

  

Рис.30.                                                Рис.31.

Затем нужно ввести настройки таблицы. Для этого нужно выбрать режим «SET» клавишей «F5» и в от-
крывшемся окне «Table Setting» установить параметры, как на рис.32. Затем нажатием «EXE» перейдем в 
окно выбора функции, в котором выберем режим «TABLE» клавишей «F6». В открывшемся окне таблич-
ных значений переместим указатель в нижнюю часть таблицы, в которой, например, можно увидеть уро-
вень заработной платы в 2017 при сохранении существующего тренда (рис.33).

  

Рис.32.                                                Рис.33.

Рассмотренный пример демонстрирует, как применение графического калькулятора CASIO fx-CG20 
позволяет быстро и наглядно проводить статистический анализ в различных экономических исследова-
ниях. Разумеется, на этом возможности калькулятора для обучения математическим и экономическим 
дисциплинам не исчерпаны. Их сложно раскрыть в рамках отдельно взятой публикации. Еще большие 
возможности открывает калькулятор в обучении техническим дисциплинам, проведении исследований с 
использованием измерительных блоков и датчиков. Все это может быть темой дальнейших публикаций.

Notes:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Инновация
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогическая_инноватика
3. http://www.marketprofit.ru/book/export/html/445
4. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages
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ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА, КОГАТО ДУМИТЕ МЪЛЧАТ

TO REACH OUT YOUR HAND WHEN WORDS STAY STLL

Райна Тодорова Иванова-Калоянова
ДГ №11 „Загоре“, Стара Загора

Rayna Ivanova-Kaloyanova
Kindergarten №11 „Zagore“, city of Stara Zagora

Abstract: Art therapy-a psychotherapeu  c method, which is used for treatment and psychological adjust-
ment, through art and crea  vity. It includes various kinds of ar  s  c ac  vi  es, as the most successful in children 
are fi ne arts, fairy tales as psychotherapy, as well as theatre and music. The goal of the art the art therapist is to 
s  mulate the child’s personal poten  al and to develop its emo  onal intelligence in a secure and protected envi-
ronment. Art is a kind of language, and the symbols it uses are its words. It is touching the most subtle strings of 
the s oul in search of the thread that connects children with special educa  onal needs to the rest of the group. 
Birds fl y, and people feel. It develops the child’s ability to recognize its emo  onal sphere, to react, to experience 
together with the others, to join, to control nega  ve emo  ons. For the child to feel the emo  ons of others, to 
share them and to understand them, it needs to understand its own feelings fi rst. Expressing your emo  ons, 
it improves expressive communica  on tools: mimics, sculpture, speech. It paints or plays and in the process of 
these events it masters the nega  ve emo  ons to become a be  er person. Success begets success. The best mo-
 ve for a child with special educa  onal needs is the feeling that it succeeds.

Keywords: art therapy, feeling, emo  on, intelligence, development.

Днес мисията на учителя да възпитава и обучава е затруднена. В образователното пространство все 
по-често той се среща с деца, с които вербалната комуникация е ограничена или невъзможна. Необходи-
мо е да се изгради за тях функционираща подкрепяща среда каквато е арт терапията. Тя е широкоспек-
търен метод на психотерапия, който се използва за повлияване (лечение) и психотерапевтична корекция 
чрез изкуство и творчество. Включва разнообразни видове художествени дейности, като най- успешни 
при децата са изобразителното изкуство, приказкотерапията, театъра и музиката. Арт терапевтът не пра-
ви диагностична оценка на това, което детето създава. Не се изключва възможността то да създаде стой-
ностна творба – произведение на изкуството, носеща съответните художествени характеристики. Вигот-
ски обобщава, че основна характеристика на детското творчество е самото творене: „Ценността на твор-
чеството при децата трябва да се търси не в продукта, а в самия процес“ [1]. Ето защо целта на учителя е 
да стимулира личностния творчески потенциал на детето чрез използването на художествени материали 
и похвати и да развие емоционалната му интелигентност в сигурна и защитена среда. Той насърчава де-
тето да изрази своите преживявания и да ги погледне от друга гледна точка, да разбере чувствата на дру-
гите, да промени поведението си и да излезе от ситуацията удовлетворено. Според доц. д-р Петер Ца-
нев, преподавател по психология на изкуството и арт-терапия в Националната художествена академия, 
този тип терапия се основава на мобилизирането на целия творчески потенциал на човека и му помага 
да разкрие възможности, за които дори не подозира. Изследвания c ядpeнoмaгнитeн резонанс и пoзи-
тpoннo-eмиcиoннa томография са дoĸaзaли, че арт терапията възбужда нервните проводници в мoзъĸa. 
Ето тaĸa тя oĸaзвa психологически и емоционален ефект. B книгата се „Eĸcпpecивнa apттepaпия” Сюзън 
Дapли и Уeнди Xийт [2] посочват, че изĸycтвoтo има способността да преодолява пропастта между съз-
наваното и несъзнаваното. Изкуството e вид език, a символите, ĸoитo използва, са неговата лeĸcиĸa. Те 
идват ат пoдcъзнaниeтo ни и за тяx нямa paциoнaлнo oбяcнeниe. Посредством арт терапията учителят се 
докосва до най-фините струни на детската душа – в търсене на контакта с нея, а за децата със СОП тя е 
единствената нишка за комуникация. Така се изгражда мост на общуване с тези деца, излизайки далеч 
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от традиционните техники. Например, при деца с генерализирано разстройство на развитието доскоро 
най-популярната форма на терапия се основава на бихевиористичните науки и цели промяна на поведе-
нието чрез система от награди и наказания. През последните години специалистите търсят алтернативни 
или допълващи методи като арт терапията, които да разширят спектъра от наличните терапевтични въз-
можности. Методът развива децата когнитивно и емоционално,  като ги насърчава да изследват и изра-
зят себе си с арт материали. Един от отличителните белези на аутизма са затруднения с вербалното изра-
зяване и развитие на езиковите умения. Децата често имат силно развит визуален канал и „мислят в кар-
тини“. Посредством арт терапията се измества фокуса от детето върху неговото творчество и се увелича-
ва толерантността му към неприятни стимули, които за него могат да са дразнещи или дори мъчителни. 
Според  Кейт Лакуър1 арт терапията е уникален терапевтичен метод за деца с генерализирано разстрой-
ство на развитието, тъй като той редуцира характерните симптоми на състоянието и същевременно на-
сочва дисфункционалното поведение в социално приемлива форма. Методът насърчава комуникацията, 
емоционално израстване и сензорната интеграция, подкрепя децата да взаимодействат в естествена и 
забавна среда като им доставя удоволствие, намалява стреса и води до успеха. Най-важно при детето е 
то да се чувства подкрепяно и да се тласка към успеха. Успехът поражда успех! Най-добрият мотив за де-
тето със СОП е усещането, че успява [3].

През 40-те години Арт терапията ce paзвивa като oтдeлно направление, ĸoетo дoбивa caмocтoятeл-
нocт, ocoбeнo в Eвpoпa и Aмepиĸa. Eдин oт пъpвитe, които я дeфиниpaт ĸaтo форма на пcиxoтepaпиятa e 
пиcaтeлят и пcиxoлoг Mapгapeт Hayмбъpг [4]. Tя нacъpчaвaлa пaциeнтитe cи дa pиcyвaт ĸapтинитe oт cъ-
нищaтa cи, дa ги oбcъждaт и aнaлизиpaт в дeтaйли. Изобразителното изкуство е основен способ на арт те-
рапията. Рисуването има по-силно действие от фантазирането, тъй като въздейства пряко на състоянието 
ни. Koгaтo pиcyвaмe, нeщaтa ce cлyчвaт нa няĸoлĸo плacтa. Темперът e магнетичен, глинaтa е мека – това 
cпoмaгa зa ocъщecтвявaнeтo нa вpъзĸaтa с изкуството и поражда потребността дa го създаваме. Πoтaпямe 
ce дo тaĸaвa cтeпeн, чe oтĸpивaмe дълбoĸия cмиcъл в пpoцeca нa твopeнe, a нe въpxy ĸpaйния пpoдyĸт, 
който не е акцентът при арт терапията. Pиcyвaнeтo посредством разнообразни техники и мaйcтopeнeтo 
нa cĸyлптypи е твopчecĸи пpoцec, водещ до освобождаване от емоционален товар и ĸaтapзиc - eнepгия-
тa ce трансформира пo ĸoнcтpyĸтивeн нaчин, поведението приема по-ефективна форма. Дeцaтa твopят 
с удоволствие. Те pядĸo дават диpeĸтeн oтгoвop нa зaдaдeн въпpoc, нo „говорят” с рисунките си. Зa тяx e 
мнoгo пo-лecнo дa изpaзят емоциите и чувствата си, като ги нарисуват – радост, тъга, обида, вина, щас-
тие, любов. В процеса на творенето те преживяват емоционално върху листа един миг от живота си, пре-
одоляват без усилия проблеми, като нe зaeмaт пoзиция нa вpaждeбнocт и нe ce чyвcтвaт зacтpaшeни дa 
peaгиpaт. Творбата се обсъжда, с което се дoпълва пpeдcтaвaтa зa тoвa, ĸaĸвo ce cлyчвa в дeтcĸaтa дyшa, 
тъй като детето изказва на глас онова, което при други обстоятелства не би споделило. Днес творчество-
то с четката далеч е затминало очакванията ни с нoв мeтoд нa Apт тepaпия - „Sensual Body Art Therapy“ 
(чyвcтвeнa бoди apт тepaпия) създаден от Мишел Вълчева 2. Той ce ocнoвaвa нa paзличнитe цвeтoвe, вceĸи 
oт ĸoитo ни влияe пo paзличeн нaчин. Цeлтa нa мeтoдa e чpeз pиcyвaнe пo тялoтo пaциeнтa дa дocтигнe дo 
тaĸa oчaĸвaнoтo cпoĸoйcтвиe, пoзитивнa eнepгия, xapмoния и peлaĸc.

Театърът е част от арт терапията. Шекспир е казал, че ”Целият свят е сцена и всички ние сме актьо-
ри на нея - влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли”. Децата с трепет се 
включват в театрализираните игри. През последните години стана ясно, че занимаването на децата с теа-
тър и с изкуство въобще е толкова важно, колкото с математика и български език. Съгласно новите изме-
нения на закона за предучилищно образование, образователното направление ”Игрова култура”, което 
дава възможност детето да се докосне до театъра и игрите – дидактични и творчески, по класификацията 
на Саморукова, не намира място в учебната програма в детската градина. Възниква дефицит, който може 
да се компенсира с театрална игра в допълнителните дейности в детската градина, реализираща се в ня-
колко аспекта: етюд, игра драматизация, психодрама. 

Театрален етюд с кукла. При тази техника учителят е кукловодът, а детето „говори” с куклата, изразя-
вайки емоционалното си състояние тук и сега. То споделя проблем, който го тревожи и който не би спо-
менало в пряк контакт с възрастен или с връсниците си. Чрез споделянето детето осъзнава собствените 
си чувства и търси решение на проблемите, освобождавайки се от напрежението. Така продължава на-
пред. Техниката е подходяща не само в допълнителните дейности, но и в уводния момент на основна пе-
дагогическа ситуация на всяко образователно направление в детската градина.

Игра драматизация и Музикотерапия. Според В. Станчева3 [7], в детската градина играта драматиза-
ция е „творческа игра“. Приема се като предестетическа дейност. Според А. Н. Леонтиев една от специ-
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фичните й особености е, че тя представлява преход от предестетическа към продуктивна естетическа дей-
ност. Възникна предизвикателството да се открият механизмите, посредством които детската игра се пре-
връща в продуктивна естетическа дейност и се доближава до автентичното изкуство – театъра. Това е въз-
можно с помощта на творчески елементи4, преднамерени в педагогическата технология на играта-дра-
матизация: невербални изразни средства, активно творческо участие на децата в изготвянето на декори-
те, творческо ангажиране на родителя в подготовката на реквизита и декорите, импровизации, актьорска 
игра на децата, многоликото творческо присъствие на учителя, избор на музика и хореография, създава-
не на творчески продукт – нова приказка.

Музикотерапията, която се включва в арт терапията като цяло, е свързана с използването на различни 
музикални инструменти за себеизразяване, най-често под формата на игра. Myзиĸaлнaтa тepaпия, нaпpи-
мep, вĸлючвa нe caмo звyци, нo и вибpaции, pитъм, движeниe. Цeлият ĸoмплeĸc oт yceщaния пoзвoлявa 
на детето дa ce пpeнece в eдин дpyг cвят, дa се освободи от eмoциoнaлния тoвap, ĸoйтo нocи в ceбe cи, 
да разбере чувствата си, да се обърне към себе си. Музикотерапията се осъществява посредством раз-
лични техники: звукостимулация, креативна музикотерапия, the Listening program, tomatis®, биофийдбек 
(Невротренинг), drum терапия (барабанотерапията). Неусетно театърът се вплита с музиката и танците. 
Това дава възможност детето да се потопи с всичките си отворени сетива в прекрасния необятен свят на 
изкуството.

Психодрама – метод създаден от Джейкъб Морено [5]. Подходът е насочен към разпознаване и пре-
живяване на скрити чувства, потискани до този момент, с цел те да се изразят пълно и свободно и да се 
премине към ново, по-ефективно поведение. Това се постига чрез изиграване на преживени значими съ-
бития. Морено вярва, че изиграването на проблемите има по-голяма терапевтична стойност, отколкото 
ако просто се говори за тях. Неговите техники насърчават действието, междуличностното взаимодейст-
вие, изразяването на чувствата в настоящия момент. Изиграването е в контекста „тук и сега“, независи-
мо дали се отнася до минало или очаквано събитие. Според Морено спонтанността и творчеството са ос-
новни характеристики на личността. В своята същност психодрамата с деца е игра. Тя помага на децата да 
регулират емоционалните си преживявания, да разбират и преразглеждат своите взаимодействия с дру-
гите, да намират различни решения. Влизайки в познати и непознати роли, използвайки сценични еле-
менти, реквизит, кукли и силата на въображението си, децата удовлетворяват актуалните си потребности 
от себеизява и взаимодействие с връстници. Когато децата израстват в среда, в която се говори за чув-
ствата и причините за поведението, те развиват себеувереност, усещане за собствена ценност, себеува-
жение. Драматичната игра насърчава експресивното изразяване и това е особено ценен опит за по-сра-
межливите и стеснителни деца. Така те изграждат умения за: изразяване на емоциите си, по-висока са-
моооценка, по-богат репертоар от поведенчески реакции, нагласа, че във всяка житейска ситуация има 
изход, приемане и емпатия към различните от тях, приемане и уважение към самия себе си, изгражда-
не на Аз-концепцията. 

Приказкотерапията като част от арт терапията е вероятно най-добрата техника за деца в психология-
та, която се използва за справяне с агресия, посттравматични и психосоматични разстройства, кризисни 
ситуации, междуличностни конфликти при деца – казуси, все по-често срещани в образователното прос-
транство. Още Айнщайн е казал, че: ”Ако искате децата ви да бъдат интелигентни, четете им приказки. 
Ако искате да станат още повече интелигентни – четете им още повече приказки”. Нима има дете, кое-
то не желае да живее във вълшебния свят на приказките? В основата на ефикастността на метода е въз-
действието на приказката на две психически нива – съзнателно и подсъзнателно. Приказният свят според 
Н. Песешкиан е „полето на сблъсъка между желаното и наличното“ [6]. Авторът вплита успешно приказ-
ките в психотерапевтичния метод, познат като „позитивна психотерапия“ [7]. Според него героите от при-
казките и самите приказки „лекуват“ [8]. Приказките трябва да са вълшебни. Фантазният приказен свят е 
изпълнен с чудеса. Децата потъват в него, влизайки в различни роли – принцове и принцеси, магьосни-
ци, феи, различни животни, одухотворени предмети и др. Тези пътешествия развиват въображението им, 
учат ги да не се страхуват от опасностите, а да ги преодоляват спонтанно, импровизирайки в настоящия 
момент. Методът се реализира посредством тренинг сесии, в които приказките се четат или разказват, а 
може да се използват и отделни епизоди от тях. Сесиите включват 3 елемента[9]: загряване, основна се-
сия и закриване. Основната сесия е в две части: аз и вълшебното чувство в приказните герои, аз и въл-
шебното чувство у мене. Съчетават се с интерактивни методи за работа: ролеви игри, драматизация, еле-
менти от куклотерапия и др. Обсъждат се с децата относно мислите и чувствата, които ги вълнуват. Де-
тето разсъждава върху героите, постъпките им, случващото се в приказката. То я съчинява наново, пре-
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разказва я по свой начин, обогатява я с нови обстоятелства, фантазира нов край, който му харесва. Раз-
мишлява върху нейната житейска мъдрост. Съпреживява я. Според Песешкиан [10] „Приказките не са-
мо налагат становища, но и променят становища, преосмислят житейски позиции.“ Целта е то да достиг-
не до същината на проблема, да се изправи пред него и да го разреши като намери сили за преодолява-
не на трудностите в него самия. Ефикастността на метода е въздействието на приказката на две психиче-
ски нива – съзнателно и подсъзнателно [11]. Основата на терапията с вълшебни истории е образуване на 
връзка между приказните събития и процесите в реалния живот. Житейският опит на едно дете е много 
малък и в процеса на израстване то се сблъсква с редица непознати за него препятствия, което е слож-
на емоционална задача. Тук на помощ идва приказката, в която то открива в лицето на даден герой себе 
си. Слушайки я, научава как героят се справя с различни препятствия и винаги намира изход и решение, 
не унива, мобилизира се и успява да победи. Това води до натрупването в съзнанието на детето на бан-
ка от знание – то успява да се справи с всяка възникнала ситуация. Чрез приказкотерапията учителят раз-
вива у детето умението да разпознава своята емоционална сфера. Рибите плуват, птиците летят, а хората 
чувстват. За да можеш да усетиш чувствата на другите, да ги споделиш и разбереш, първо трябва да раз-
бираш собствените си чувства. Детето се възпитава да приема другия с неговите добри и лоши черти. Из-
разявайки различните си емоции, то усъвършенства изразните си средства за общуване: мимика, пласти-
ка, реч. Преживява и отиграва страха си, безпокойството, агресията, чувството за вина, трансформира по-
ведението си в по-ефективна форма. 

С цел оптимизация на педагогическото ми взаимодействие с децата посредством стимулиране на 
творческия им потенциал се изправих пред предизвикателството да приложа в работата си някои от по-
сочените техники на арт терапията. Интересни са резултатите от тренинг с рисуване на свободна тема, 
проведен с четиригодишни деца от детската градина. Оказа се, че те илюстрират върху листа своите по-
требности, към които имат дефицит относно:

  Материални придобивки /най-често играчки/ и лакомства – изразява се в изобразяването на люби-
ма играчка, което детето води в магазина или в сладкарница.

  Свобода на личността – децата рисуват върху листа хварчила, птици и други летящи предмети или 
животни.

  Самочувствие и вяра в себе си – децата отъждествяват себе си със супер герои, победители в спорт-
ни състезания, камък, скала и други устойчиви на въздействия предмети.

  Преживявания, време, прекарано със семейството – децата илюстрират себе си заедно със свое-
то семейство на море, планина, пикник, кино, цирк и други места, където то иска да сподели с тях.

  Грижи и внимание – при някои деца този дефицит е толкова явен, че се стига до създаване на фан-
тазна реалност. В този аспект интересен е разказът на дете за извънземни, които отиват на плане-
татат си с ракета, построена от комъни и се връщат на Земята за да спасят човешко бебе, паднало 
на земята. По време на беседата ми с детето относно рисунката забелязах, че има белег на лакъ-
тя. Стана ясно, че предния ден е ходило с родителите си в парка и е паднало. Трябвало е само да се 
справи със ситуацията и в първия момент е нямало кой да му окаже помощ, а в този момент то се 
е нуждаело толкова много от грижи и внимание.

В направената изложба на рисунки, след тренинга се открояват и такива творби, в които децата рису-
ват своите страхове и тревожност. Така например едно момиченце нарисува къща, която се намира навъ-
тре, в страшната тъмна гора. По време на беседата ми с нея относно рисунката й, стана ясно, че това не е 
просто къща в гората, а в нея живеят приказните герои – баба Яга, Торбалан и Кумчо Вълчо. Детето спо-
дели, че се страхува от тях, понякога ги вижда в тъмното, понякога ги сънува. Интересното е, че то нами-
ра начин да се изправи срещу страховете си и да ги победи заключвайки ги в къщата, за да не могат да 
избягат.

Има още десетки свидетелства за „изливането“ на детската душа посредством творчество в изобрази-
телната дейност на детето. Най-често наблюдаваните дефицити се проявата при деца на социално слаби 
семейства и семейства с доходи под средните, при деца на родители, ангажирани с работата си над нор-
малното, авторитарни или посредствени родители.

В педагогическата ми практика превръщането на детската театрализирана игра в продуктивна естети-
ческа дейност, намери израз в проекта ми – театрален спектакъл по мой сценарий на приказката за „При-
ятелите, които извадили ряпата“ с деца от подготвителна група. Новаторството на проекта е в приложе-
ните творчески елементи и неочаквания край – героите, извадили ряпата се отправят на космическо пъ-
тешествие сред звездите. Защо? Космосът е необятен, както са необятни въображението и творчество-
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то, създали нова приказка. Това е кулминационният момент на творческите търсения на учителя и деца-
та. Представлението с успех се включи в празник „Детски мечти“. Така разгърната, театрализираната иг-
ра се превърна във форма на обучение. На практика постановката, притежава характерните черти на про-
дуктовата естетическа дейност, тъй като малките артисти съпреживяха изкуството и успяха да въздейст-
ват на зрителите. Именно това въздействие е най-характерната черта на продуктовата естетическа дей-
ност. То е докосването до голямото изкуство, наречено театър. От реализирания проект могат да се на-
правят следните изводи:

Творческият акт е непредсказуем. Магия. Синтез на въображение и опит.
Играта драматизация е:

  Най-висшата творческа игра на действено претворяване чрез подражание, емоционално съпрежи-
вяване на изкуството и осъзнаване сложността на заобикалящата ни действителност.

  Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие в детската градина.
  Развива творческия потенциал и компетенции на детето – комуникативни, културни и компетен-
ции за учене.

  Начин за решение на наболял проблем на децата в предучилищна възраст – дефицитът в общува-
нето, изместено от технологиите.  

  Начин на „Учене чрез правене“ в светлината на съвременните представи относно необходимостта 
от играещия човек – „Homo ludens“.

  Докосване до Световното културно наследство и позитивно отношение към изкуството, наречено 
театър.

Арт терапията стимулира развитието на емоционалната интелигентност при децата.  
Емоционалната сфера на личността е предпочитан обект на изследване в съвременната психология. 

Един от известните й изследователи - Даниъл Голман [12], споделя идеята на Питър Салови и Джон Д. 
Майер, които определят пет основни характеристики на емоционалната интелигентност [13]:

  Познаване на собствените емоции - способност за разпознаване на собствените чувства. В случаи-
те, когато тези чувства са неприятни, е важно те да не се пренебрегнат, а да се осъзнаят и преживе-
ят без да се взима прибързано решение.

  Управление на емоциите - умение за контрол върху чувствата и изразяването им в адекватна фор-
ма, особено важи при справяне с отрицателните емоции, веднага, след като са осъзнати.

  Умения за самостоятелно мотивиране - проявяват се когато личността си е поставила определена 
цел, тогава мобилизацията на емоциите е от важно значение за концентрацията на вниманието и 
за разгръщането на творческите й  възможности.  Д. Голман подчертава, че емоционалният само-
контрол/отлагане на възнаграждението и подтискане на импулсивността/ е основна опора за вся-
ко постижение.

  Разпознаване/признаване/ на емоциите на другите - умение за съпреживяване на емоциите на 
другите, за съпричастност към емоционалните им преживявания, което в психологията се назова-
ва с термина „емпатия“.

  Стабилни връзки – умение на човек, който е наясно с емоциите да установява пълноценни социал-
ни връзки.

Към тези характеристики на емоционалната интелигентност Франсис Уилкс[14] добавя още една – 
„трансформиране на емоциите”. Тя посочва, че всяка една от емоциите има своята противоположност. 
Ето защо е ценно да притежаваме способността да преобразуваме отрицателните емоции в тяхното про-
тивоположно проявление – например тъгата в радост, омразата в любов, отчаянието в надежда и т.н. До-
брият учител посредством арт терапията се стреми да развие индивидуалната емоционална интелигент-
ност на детето. В работата си той използва подходящи подходи и техники за разпознаване и овладяване 
на най-често срещаните в ежедневието емоционални преживявания [15, 16]: радост, тъга, гняв, удоволст-
вие, страх, вина, обида, интерес, любов. Работата с емоциите и чувствата се осъществява чрез тренинг се-
сии. Всяка от тях се състои от 3 основни елемента [9]: загряване(настройване за работа в група), основна 
сесия, закриване(обратна връзка – рисунка, ролева игра, танц и др.). Основната сесия има две части: раз-
познаване на чувството в самия себе си, разпознаване на чувството у другия. В хода на заниманията на-
мират приложение различни интерактивни методи като: арт терапия - рисуване, театър, драматизация, 
беседа, дискусия, ролеви игри, симулации и др. Най-подходяща за малките деца е играта. В играта прози-
ра естеството на конфликтите като дефицит на обич, внимание, грижи, време и др. Играта притежава „по-
ложителен ефект върху емоциите“ [17]. Емоциите имат ”физическа” пътека в паметта, влияят върху мо-
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зъка и предопределят реакциите ни. Емоциите, създадени от биологично автоматизирани пътеки са: ра-
дост, страх, учудване, отвращение, болка и тъга.

Вариант на тренинг сесия за работа с чувството тъга, проведен с четиригодишни деца от детската гра-
дина. Първият елемент на сесията е загряване, с което се постига настройване на децата за работа. За та-
зи цел се използва играта ”Маймунката”[8], в която посредством зададени представи, децата изразяват 
емоционалното състояние на маймунка посредством весело или тъжно изражение на лицето. При реали-
зирането на играта, децата изпитват удовлетворение, изразено в превъплащението им в ролята на май-
мунката – подскоци, имитиране на звуци и жестове, присъщи за нея. В първата част на основната сесия се 
цели детето да разпознае тъгата в самия себе си. Постига се с използването на ”Метода на недовършени-
те изречения” [9]. Изразява се в довършване на глас на зададено изречение, което започва с думите: „Тъ-
жен съм, когато...“,“Натъжава ме...“, „Когато съм тъжен...“. Децата изразяват чувството си на тъга като се 
крият, плачат, не желаят да говорят, нуждаят се от прегръдка на близък човек или любима играчка, коя-
то възприемат като приятел и отдушник на вътрешните им терзания, искат лакомство, предпочитат да иг-
раят с приятел, да гледат детска програма и др. Друг метод, използван в първата част на основната сесия 
е: „Моята представа за тъгата, изразена чрез рисунка“ [9]. Децата изобразяват тъгата като голямо черно 
петно, вещица, крокодил, дъжд, самотно дърво, тъжно личице, големи облаци. Едно дете нарисува тъм-
ни щрихи върху целия лист. Организира се изложба и обсъждане на детските творби. В обобщение се сти-
га до извода, че не може да се избере една рисунка като най-добра, защото всеки един от нас има своя-
та представа за тъгата. Втората част на основната сесия е насочена към разпознаване тъгата у другите. 
Тук удачен е методът [9]: „Работа в малки групи“ на тема: „Загубих: любим предмет/ домашен любимец“. 
Целта му е детето да си припомни и да разкаже за преживяна загуба на предмет или животно. Децата из-
разяват загубите си не само вербално, но и посредством невербални средства – тъжно изражение на ли-
цето, мимики, сълзи, жестове на ръцете и други. Преживяването на чувството е точно в този момент. Та-
ка им се дава възможност да извървят пътя на преживяването в подкрепяща среда В обобщение се стиг-
на до извода, че загубата трябва да се приеме и да остане в миналото, защото животът продължава. Ние 
нямаме възможността да върнем времето назад, но можем да забравим и да продължим нататък. В то-
зи момент на преживяване на негативна емоция е важно децата да се научат, че за да се справят успеш-
но с нея, трябва да я трансформирт в нейната противоположност – една от основните характеристики на 
емоционалната интелигентност. Така детето осъзнава, че може да превърне тъгата в радост. В помощ ид-
ват и някои стратегии за справяне с тъгата: започни да мислиш положително, потърси приятели и развле-
чения, които те откъсват от лошото настроение и негативните мисли – игри на открито и с приятели, слу-
шане на приказки и музика, танци, детски филми,  подаръци, лакомства, разходки сред природата и др. 
В заключителния елемент на сесията – закриване децата имат за задача да съчинят групова приказка за 
тъгата [9], която започва с изречението: „Имало едно момиченце, което било много тъжно....“. Всяко дете 
продължава със свое изречение историята до нейния край, който се оказа оптимистичен. Последва дра-
матизация на приказката и рисуване на нейните герои. Те изпитват радостта от успеха и осъзнават, че мо-
гат да не отдават такова значение на негативните чувства, за да могат да успеят да изпитат положителни 
емоции и да „внушат на подсъзнанието си“, че именно тези емоции ги ръководят и са значими за тях. Те 
осъзнават, че след всяко лошо преживяване, идва доброто. Всичко е временно, съгласно вечният приро-
ден закон „Пантарей – Всичко тече, всичко се променя”. Трябват сили, търпение и мъдрост, за да се наме-
ри изход във всяка ситуация и всеки от нас да продължи своя път. 

Според Хауърд Гарднър [18] всеки индивид се развива с различна скорост, в различни сфери на инте-
лигентността и училището трябва да се ориентира към развитие на отделната личност. Той нарича своя-
та теория – „теорията за множеството интелигентности”, в която определя съществуването на 9 интели-
гентности – лингвистична, логико – математическа, музикална, двигателна, визуална, междуличностна, 
интраличностна, натуралистична и екзистенциална. Именно изкуството обединява и спомага развитието 
на всички видове интелигентност, а от там и на личността като цяло. Настъпил е моментът, в който изку-
ството заема своето подобаващо място в образователното пространство наред с другите учебни направ-
ления. Изкуството развива емоционално малкото дете. Вече пораснало то остава неразривно свързано с 
него и продължава развитието си, обучавайки се. 

В най-ранна възраст оставете децата да творят и да играят. Това им позволява да опознаят себе си, да 
се изявят и развият като пълноценни личности. Така чрез изкуството децата получават любов, разбиране 
и увереност, особено необходими за да продължат живота си. 
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sylvia_christova@abv.bg
Използване на нови технологии в преподаването и ученето по английски език в предучилищна 
възраст по иновативната система „Play and Talk With Echo”, Издателство „Изкуства“
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Броят представя актуални образователни проблеми и добри педагогически практики. 
Голяма част от материалите са представени на VIII-я научно-практически форум „Иновации 

в обучението и познавателното развитие“, организиран от Сдружение „Образование и 
технологии“ с подкрепата Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски 

свободен университет, Издателство „Изкуства“, Майкрософт – България и др. 
Автори на статиите са водещи учени от университети в страната и чужбина и учители-

новатори с богата педагогическа практика и висок професионализъм. Списанието съдържа 
обзор на всички публикации, а пълният текст на статиите е в електронен вид в прилежащото 

CD. Публикациите са достъпни и онлайн на адрес: h  p://www.itlearning-bg.com.

ЧЕРКЕЗОВА, КРЕМЛИНА ЛЮБОМИРОВА, 
125 СУ „Боян Пенев”, София
krem_lina@mail.bg
Математика и изкуство

ШАПКАЛОВА, СВЕТЛА АНГЕЛОВА, ГЛ. АС. Д Р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София
sasch@abv.bg
Методика на учебната практика в библиотеки с религиозна насоченост

ПЕНТЕГОВ, ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 
ФГАОУ ВО „Национальный исследовательский нижегородский государ-ственный университет 
им. Н.И. Лобачевского“ Арзамасский филиал, Арзамас, Русия
Применение графических калькуляторов casio fx-cg20 и cg-50 – инновации в российском 
экономическом образовании

ЯНКОВА, ПАРАСКЕВА АНГЕЛОВА, 
ДГ „Единство Творчество Красота“, Враца
venettabogdanova@abv.bg
Възможности за речево развитие на детето чрез интерактивни и театрализирани игри

CHMIEL, MAGDA CHMIEL, 
Danone, Warsaw,  Poland
magda.chmiel@danone.com
Formal educational offer analysis for children in pre-school age in Poland


