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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МАТЕМАТИКОВ 

 
Инесса Кондаурова 

 

THE DESIGN OF NEW APPROACHES TO THE ORGANIZING OF PROFESSIONALLY- 

ORIENTED PRACTICE OF FUTURE MATHS TEACHERS 

 

Inessa Kondaurova 

 
ABSTRACT: One of the main tasks of modernization of pedagogical education in Russia is strengthening the 

practical orientation of training of teachers on the basis of the mechanism of interaction between educational 

institutions and higher education sector (school-University partnerships). A solution to this problem involves a 

substantial increase in the scope of practice programs in undergraduate teaching. Becomes relevant to the 

search and design of the new practice-oriented approaches to pedagogical practice. The article discusses the 

problem of organizing professionally-oriented practice of future maths teachers in the context of applied bacca-

laureate. The structure of the baccalaureate program includes two kinds of practice: educational (psychological 

and pedagogical practice, subject practice, teaching practice) and production (years of teaching practice, peda-

gogical practice trial lessons, long-term teaching practice, pre-diploma practice). The author proves the objec-

tives, content, expected results, methods and forms of each type of practice in accordance with the Professional 
Standard of a Teacher, the Concept of Development of Mathematical Education in the Russian Federation and 

the main stages of formation of the professional biography of future teachers from the moment of entry into vo-

cational education space until the entry into independent professional activity. The effectiveness of a structured 

system of practices should be determined by the actual level of readiness of future teachers of mathematics to 

organization a complete learning activities of students in accordance with the requirements of Federal state 

educational standard of General education. 

Key words: professionally-oriented practice, a math teacher, applied bachelor.  

 

В конце октября 2014 года в Москве в 
формате межрегиональной конференции со-

стоялось общественное обсуждение проме-

жуточных результатов выполнения проектов 
модернизации педагогического образования в 

Российской Федерации. Одна из наиболее 

обсуждаемых проблем конференции была 
посвящена усилению практической направ-

ленности подготовки будущих педагогов в 

программах бакалавриата. За год до этого, в 

январе 2014 года, Министерство образования 
и науки РФ представило российской общест-

венности проект Концепции поддержки раз-

вития педагогического образования в РФ. 
Одним из ключевых элементов этой Концеп-

ции являлось предложение готовить будущих 

учителей по принципам «прикладного бака-

лавриата», что предполагало замену значи-
тельного объема теоретических курсов на 

практический компонент, и, как следствие, 

насыщение учебных планов подготовки при-
кладных бакалавров разветвленной системой 

профессионально-ориентированных практик 
и стажировок. В этой связи представляется 

актуальным проектирование новых  подходов 

к организации профессионально-
ориентированной практики будущих учите-

лей математики в условиях прикладного ба-

калавриата. 
Отбор и структурирование содержания 

блока «Практики» для будущих педагогов-

математиков мы проводили, опираясь на тре-

бования проекта федерального государствен-
ного стандарта высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование (уровень бакалавриата) 
(ФГОС 3+). Также, мы учитывали тот факт, 

что программы подготовки будущих учите-

лей, в том числе и программы практик, долж-

ны быть приведены в соответствие с требова-
ниями Профессионального стандарта педаго-

га, вступающего в силу с 1 января 2016 года, 

согласно которому, наши выпускники долж-
ны быть в полной мере готовы к осуществле-
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нию своей профессиональной деятельности в 

соответствии со структурой и содержанием 

указанных в нем трудовых функций. Кроме 
того, 24 декабря 2013 года была утверждена 

Концепция развития математического обра-

зования в РФ, где одним из основных факто-
ров, обеспечивающих качество математиче-

ского образования, был обозначен педагог-

математик, соответственно, были сформули-

рованы и требования к современному педаго-
гу-математику. 

Проектируя структуру и содержание прак-

тики, мы не могли не учесть опыт кафедры 
математики и методики ее преподавания Са-

ратовского госуниверситета по подготовке 

учителей, которая выстроена у нас как уни-

верситетский период становления профес-
сиональной биографии будущего педагога от 

момента вхождения в профессионально-

образовательное пространство до момента 
вхождения в самостоятельную профессио-

нальную деятельность [1].  

Кроме того, четыре года назад опыт ка-
федры математики и методики ее преподава-

ния по организации педагогической практики 

обсуждался Учебно-методическим объедине-

нием по образованию в области подготовки 
педагогических кадров. В результате чего 

учебному пособию «Педагогическая практи-

ка» [3] был присвоен гриф: «Рекомендовано 
УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по специальности 

050201 – «Математика». А само пособие вы-

шло в издательстве Саратовского госунивер-

ситета в 2011 году. 
Теперь собственно о структурно-

содержательной части. Если ориентироваться 

на Профстандарт педагога, то в самом общем 
виде цель практики можно сформулировать 

как содействие развитию практического ком-

понента готовности будущих педагогов-

математиков к эффективному осуществлению 
профессиональной деятельности в соответст-

вии с выработанными профессиональным 

сообществом нормами, что предполагает ов-
ладение определенным набором трудовых 

действий, прописанных в Профстандарте, а, 

также компетенциями, знаниями и умениями, 
необходимыми для их осуществления. 

Структурно блок «Практики» представлен 

у нас традиционно, тесно связанными между 

собой учебной и производственной практи-
кой. При этом каждая из практик является 

завершенным элементом образовательного 

процесса, имеет определенные цели, содер-

жание, формы и способы проведения, а также 
ожидаемые результаты. 

Учебная практика предполагает в услови-

ях наставничества со стороны опытного педа-
гога в реальной образовательной организации 

знакомство с осуществлением формируемых 

трудовых действий, объединенных одной или 

несколькими трудовыми функциями, а также 
попытки самостоятельного выполнения фор-

мируемых трудовых действий (самостоятель-

ные профессиональные пробы). Предпола-
гаемые формы проведения: учебная (психо-

лого-педагогическая) практика; учебная 

(предметная) практика; учебная (методиче-

ская) практика. 
Производственная (педагогическая) прак-

тика предназначена для полноценной отра-

ботки  необходимых для последующей ус-
пешной профессиональной деятельности тру-

довых действий, обозначенных в Профстан-

дарте педагога (с обязательным контролем 
правильности выполнения и оценкой их 

сформированности), в реальной образова-

тельной организации в условиях наставниче-

ства со стороны опытного учителя.  
Предполагаемые формы проведения: про-

изводственная (летняя педагогическая) прак-

тика; производственная (педагогическая) 
практика (практика пробных уроков); долго-

срочная производственная (педагогическая) 

практика; производственная (преддипломная) 
практика. 

Способы проведения практики определя-

ются требованиями проекта ФГОС 3+. Для 

учебной практики – это стационарный способ 
проведения или в сторонних организациях, 

обладающих необходимым  потенциалом. 

Производственная практика может прово-
диться только в сторонних организациях, 

осуществляющих образовательную и/или 

культурно-просветительскую деятельность. 

Ожидаемые результаты практики могут 
быть сформулированы по-разному. Мы сде-

лали это в виде списка соответствия: компе-

тенций из ФГОС 3+, соответствующих видам 
профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, и 

формируемых трудовых действий из Профес-
сионального стандарта педагога. 

Само содержание практик выстроено у нас 

как система профессионально ориентирован-

ных заданий, отражающих совокупность 
профессиональных задач, в целом опреде-
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ляющих компетентность выпускника педаго-

гической программы в соответствии с требо-

ваниями проекта ФГОС 3+. Для студента 
выполнение задания будет представлять про-

цесс практического решения одной или не-

скольких профессиональных задач, направ-
ленных на освоение и отработку соответст-

вующих трудовых действий и умений из 

Профессионального стандарта. 

Содержанием практики предусмотрена как 
инвариантная система заданий, обеспечи-

вающая овладение будущими педагогами-

математиками базовыми компетенциями, 
которые прописаны в стандарте, актуальны 

сегодня и направлены на формирование го-

товности к организации полноценной учеб-

ной деятельности учащихся в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования, так 

и вариативная ее часть, создающая опреде-

ленный резерв профессионального опыта у 
наших выпускников на будущее,  расширяя 

тем самым их возможности и обеспечивая 

конкурентные преимущества [4]. Инвариант-
ная система заданий обязательна для выпол-

нения. Вариативные задания, как правило, 

индивидуальные; выполняются по желанию 

студента, исходя из личных интересов, по-
требностей и возможностей базы практики. 

Результаты выполненных заданий, в том 

числе иллюстративные фото и видеоматериа-
лы, могут быть включены в Портфолио дос-

тижений студента, которое в настоящее время 

не является обязательным, но, возможно, в 
ближайшее время станет, наряду с дипломом, 

одним из средств учета и оценки квалифика-

ции выпускников педагогических программ 

прикладного бакалавриата.  
Охарактеризуем содержание каждого вида 

практики. 

Учебную (психолого-педагогическую) 
практику мы предполагаем проводить в конце 

второго семестра в течение двух недель после 

изучения дисциплин: «Введение в систему 

математического образования», «Психоло-
гия», «Педагогика», «Психолого-

педагогические основы обучения математи-

ке». Этот комплекс дисциплин, изучаемый 
будущими педагогами на этапе вхождения в 

профессионально-образовательное простран-

ство, ориентирован на формирование трудо-
вой функции «Развивающая деятельность». 

Студентам будет предложено: составить пси-

холого-педагогическую характеристику лич-

ности учащегося, акцентируя при этом вни-
мание на особенностях его математического 

развития; изучить возможности образова-

тельной среды базы практики на предмет 

содействия ее математическому развитию 
детей; на основе составленной характеристи-

ки (совместно с обучающимся, его родителя-

ми/законными представителями, другими 
участниками образовательного процесса) 

разработать индивидуальную программу ма-

тематического развития ребенка, предусмот-

рев в ней возможность оказания адресной 
помощи учащемуся с учетом его возраста, 

реальных учебных возможностей, особенно-

стей поведения, состояния психического, 
физического здоровья, а также потенциаль-

ных ресурсов образовательной среды базы 

практики. Главный ожидаемый результат 

практики 2 семестра – научиться видеть и 
грамотно сопровождать ребенка, изучающего 

математику, в реальном образовательном 

процессе. 
Следующий этап  становления профессио-

нальной биографии будущего педагога-

математика – его профессиональное самооп-
ределение. На этом этапе происходит само-

оценка правильности выбора образовательно-

го пути и соотнесение своих личностных воз-

можностей с особенностями осваиваемой 
профессии. На этом этапе планируются две 

практики: учебная предметная и производст-

венная летняя педагогическая. 
Учебная предметная практика предполага-

ется в конце третьего семестра в течение двух 

недель после углубленного изучения студен-
тами предметных дисциплин (математическо-

го анализа, алгебры, геометрии, элементарной 

математики и др.). Апробируемая трудовая 

функция – «Модуль «Предметное обучение. 
Математика».  

Разрабатывая содержание предметной 

практики, мы учли результаты проведенного 
несколько лет назад международного иссле-

дования по изучению различных систем выс-

шего педагогического образования в области 

математики и оценке качества подготовки 
будущих учителей математики средней шко-

лы – TEDS-M (Teacher Education Study in 

Mathematics) [2]. В исследовании приняли 
участие около 4,5 тысяч будущих российских 

учителей. Содержание математической части 

теста включало задания, оценивающие владе-
ние основными компонентами содержания 

высшей математики, которые составляют 

теоретические основы школьного курса, а 

также собственно школьной математики. При 
выполнении заданий требовалось продемон-
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стрировать как фактические знания, применяя 

их для решения поставленных проблем, так и 

логические рассуждения. В исследовании  
были показаны достаточно приличные ре-

зультаты: 89% будущих российских учителей 

достигли или превысили базовый уровень 
профессиональной компетенции по матема-

тике, позволяющий преподавать ее в средней 

школе.   

Исследование показало, что будущие рос-
сийские учителя достаточно успешно справ-

ляются с большинством математических за-

даний, требующих воспроизведения изучен-
ного содержания,  но испытывают затрудне-

ния при выполнении заданий, требующих 

самостоятельного вывода, анализа предло-

женной математической ситуации или реше-
ния поставленной математической проблемы. 

Именно на это мы обратили внимание, проек-

тируя содержание предметной практики для 
прикладных бакалавров, в программе подго-

товки которых априори предполагается пре-

валирование методической составляющей за 
счет сокращения его исследовательско-

предметной части.  

Поэтому на предметной практике мы пла-

нируем предложить студентам провести 
предметное мини-исследование по одной из 

тем школьного курса математики. Выполне-

ние данного задания предполагает: обоснова-
ние актуальности выбранной темы; разработ-

ку ее предметного содержания путем изуче-

ния различных доступных студенту инфор-
мационных ресурсов, в том числе ресурсов 

информационной образовательной среды 

базы практики; подбор и решение задачного 

материала (включая новые задачи этапов 
Всероссийской олимпиады, других олимпиад, 

конкурсов); обобщение опыта работы учите-

лей математики методического объединения 
школы/города по реализации этой темы в 

рамках основных и/или дополнительных об-

разовательных программ; оформление ре-

зультатов исследования в виде математиче-
ского эссе; составление методических реко-

мендаций по практическому использованию 

полученных результатов.  
Тему для предметного исследования сту-

дент выбирает самостоятельно, исходя из 

своих интересов, но из списка, предложенно-
го ему руководителем практики. Подобное 

ограничение вызвано необходимостью свя-

зать содержательные части двух учебных 

практик: предметной и методической. На 
предметной практике студент разработает 

содержание одной из тем школьного курса 

математики, а на методической практике вы-

полненные индивидуально исследования бу-
дут соединены в командный проект по разра-

ботке программы учебного предмета или кур-

са внеурочной деятельности.  
Следующий семестр – четвертый. И пер-

вая производственная (летняя педагогиче-

ская) практика. Она предполагает частичную 

отработку двух трудовых функций Профес-
сионального стандарта: «Воспитательная 

деятельность» и «Модуль «Предметное обу-

чение. Математика». К указанному времени 
студенты освоят теоретическое содержание 

формируемых трудовых действий (на лекци-

ях) и отработают конкретные способы их 

реализации в условиях специально организо-
ванной образовательной среды (на практиче-

ских и/или лабораторных занятиях) дисцип-

лин: «Психология», «Педагогика», «Основы 
культурно-просветительской деятельности» и 

«Дополнительное математическое образова-

ние школьников».  
Проектируя содержание этой практики, мы 

учли требования принятой в сентябре 2014 

года Концепции развития дополнительного 

образования детей в РФ по обязательному 
включению в программы подготовки всех 

педагогов модулей, относящихся к дополни-

тельному образованию детей, к работе с та-
лантливыми детьми, и обеспечения этих мо-

дулей площадками для проведения педагоги-

ческой практики. Поэтому мы планируем во 
время летней педагогической практики пред-

ложить студентам: принять активное участие 

в составлении и реализации воспитательной 

программы базы практики; разработать и 
реализовать программу математического 

кружка или разновозрастной математической 

студии с учетом культурных различий посе-
щающих ее детей, их половозрастных и ин-

дивидуальных особенностей, а также воз-

можностей образовательной среды базы 

практики; вести  (по возможности) активную 
культурно-просветительскую работу по 

профориентации и популяризации математи-

ки: консультировать воспитанников по выбо-
ру профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания математики; предостав-

лять всем желающим информацию о возмож-
ностях дополнительного углубленного изуче-

ния математики, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

осуществлять PR факультета и вуза. 
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 Таким образом, в период летней практики 

студент сможет попробовать себя одновре-

менно и в роли вожатого или воспитателя, и в 
роли организатора дополнительного матема-

тического образования детей. В качестве баз 

летней педагогической практики мы видим 
детские летние оздоровительные лагеря, лет-

ние математические школы, тематические 

школьные детские площадки.  

Далее, третий год обучения, и следующий 
этап становления профессиональной биогра-

фии будущего педагога-математика, на кото-

ром создаются условия для его творческой 
самореализации. На данном этапе достигают-

ся первые вершины профессионального ста-

новления: первый проведенный урок, первое 

выступление на конференции, первая напи-
санная статья, первый раз участие в каком-

либо профессиональном конкурсе и т.п. Этап 

творческой самореализации сопровождается 
двумя практиками: учебной методической и 

второй производственной.  

Учебная (методическая) практика прово-
дится в пятом семестре. Ее продолжитель-

ность – две недели. Апробируемые функции: 

«Общепедагогическая функция. Обучение» и 

«Модуль «Предметное обучение. Математи-
ка». Изученные предметы: «Общая методика 

обучения математике», «Современные мето-

ды и технологии обучения и диагностики», 
«Инновационные формы и средства обучения 

математике», «Менеджмент качества матема-

тического образования».  
Предполагаемый формат практики – груп-

повая проектная деятельность студентов по 

разработке программы учебного предмета 

или курса внеурочной деятельности. Разрабо-
танные студентами программы должны со-

держать: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета (курса), 
личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета (курса), со-

держание предмета (курса), тематическое 

планирование с определением основных ви-
дов учебной (или внеурочной) деятельности 

обучающихся, а также описание учебно-

методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.  

Мы видим большие преимущества в орга-

низованных подобным образом методической 
и тесно связанной с ней предыдущей пред-

метной практик. Содержательный аспект 

практик ориентирован на формирование у 

будущего педагога способности к разработке 
программ и проектированию содержания 

учебных предметов и курсов внеурочной дея-

тельности.  А предполагаемые организацион-

ные форматы практик направлены на разви-
тие компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной рабо-

ты, необходимых будущему учителю для 
эффективного осуществления последующей 

профессиональной деятельности в соответст-

вии с требованиями ФГОС общего образова-

ния. Кроме того, технология организации 
последней, методической, практики предпо-

лагает совершенствование у обучающихся 

навыков работы в команде, объявленной 
Агентством стратегических инициатив 

«Сколково» в проекте «Образование 2030» в 

ближайшем будущем одной из доминирую-

щих форм получения образования. 
В начале шестого семестра планируется 

вторая, четырехнедельная, производственная 

педагогическая практика пробных уроков. 
Базы практики – образовательные организа-

ции, реализующие образовательные програм-

мы основного общего образования. К этому 
времени студентами изучена большая часть 

методических дисциплин, в том числе «Ме-

тодика обучения математике учащихся 5-9 

классов». Апробируемые на практике функ-
ции: «Общепедагогическая функция. Обуче-

ние», «Воспитательная деятельность» и «Мо-

дуль «Предметное обучение. Математика».  
На практике студентам будет предложено: 

ознакомиться с основной образовательной 

программой основного общего образования 
базы практики; вести текущую урочную, вне-

урочную и воспитательную работу. В рамках 

урочной и внеурочной работы предполагает-

ся: изучение учебной программы, учебников, 
дидактических материалов по предмету; изу-

чение тематических и поурочных планов учи-

теля, плана внеурочной работы по предмету; 
разработка календарно-тематического плана 

проведения собственных уроков и плана вне-

урочных занятий; разработка конспектов; 

подготовка дидактических материалов к уро-
кам, внеурочным занятиям; проведение и 

самоанализ уроков и внеурочных занятий; 

организация и осуществление текущего кон-
троля и оценки учебных достижений по 

предмету. Воспитательная работа практикан-

та включает в себя: изучение опыта работы и 
оказание помощи классному руководителю 

по всем направлениям его воспитательной 

деятельности; подготовка и проведение кол-

лективных творческих дел с последующим их 
самоанализом. 
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Четвертый год обучения – это завершаю-

щий этап университетского периода станов-

ления педагога, связанный с проектировани-
ем его профессиональной биографии. Он 

предполагает выработку индивидуального 

стиля профессиональной деятельности, опре-
деление возможных вариантов продолжения 

образования и трудоустройства. И здесь осо-

бую миссию мы возлагаем  на третью произ-

водственную практику, которую планируем 
проводить в седьмом семестре, долгосрочно, 

в течение восьми недель, и ориентировать ее  

на освоение будущим педагогом целостной 
профессиональной деятельности в условиях 

долгосрочного погружения практиканта в 

соответствующее профессиональное сообще-

ство при поддержке опытного наставника. К 
этому времени будут изучены практически 

все методические дисциплины, в том числе 

«Методика обучения математике учащихся 
10-11 классов на базовом и углубленном 

уровне», а также «Методика обучения мате-

матике детей с особыми образовательными 
потребностями». Имеются в виду дети с вы-

дающимися способностями, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, с девиа-
циями в поведении, а также дети, русский 

язык для которых не является родным.  

Практику предполагается проводить в об-
разовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего (пол-

ного) общего образования (в 10-11 классах). 
Предпоследняя практика предполагает осу-

ществление практикантами текущей урочной 

и внеурочной деятельности (по аналогии с 

предыдущей практикой) и дополняется вида-
ми деятельности: по развитию универсальных 

учебных действий учащихся; по работе с 

детьми, проявившими выдающиеся способ-
ности; по коррекционной работе; по воспита-

нию и социализации обучающихся; по фор-

мированию и профессиональному использо-

ванию материальной и информационной об-
разовательной среды, содействующей разви-

тию математических способностей детей; по 

организации продуктивного сотрудничества в 
профессиональном сообществе базы практи-

ки; по проектированию профессионального 

роста и личностного развития. 
Последняя производственная (предди-

пломная) практика (восьмой семестр, четыре 

недели) проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. Для ознаком-
ления будущих педагогов-математиков с ос-

новами методологии и методики научного 

исследования, в учебном плане их подготовки 

предусмотрена дисциплина «Основы иссле-
довательской деятельности в области матема-

тического образования».  

Одним из условий эффективной реализа-
ции нашего проекта является создание сопро-

вождающего пакета учебно-методических 

материалов, в который могут быть включены:  

программы всех практик; электронное посо-
бие-путеводитель для практикантов по после-

довательному вхождению в профессиональ-

ное педагогическое сообщество в виде сбор-
ника профессионально-ориентированных 

заданий, структурированных по видам прак-

тик с методическими рекомендациями по 

организации профессиональной деятельно-
сти, подготовке отчетных документов и т.п.; 

технологическая карта прохождения практи-

ки; пакет контрольно-измерительных мате-
риалов; дневник практики.  

Результативность выстроенной нами сис-

темы практик должна определяться фактиче-
ским уровнем готовности будущего педагога-

математика к организации полноценной 

учебной деятельности учащихся в соответст-

вии с требованиями федерального государст-
венного образовательного стандарта общего 

образования. 

В заключение, несколько слов хотелось бы 
сказать о базах практики. В настоящее время 

у нас сложился такой своеобразный, специ-

фический ландшафт практики, который со-
стоит из школ, способных предоставить на-

шим студентам возможность не только про-

вести пробные уроки и внеурочные меро-

приятия, но и познакомить их с передовым 
педагогическим опытом эффективно рабо-

тающих учителей математики, помочь ото-

брать и апробировать те элементы их профес-
сионального опыта, которые могут оказаться 

значимыми для конструирования собственной 

профессиональной биографии. Однако в бу-

дущем хотелось бы иметь возможность выхо-
да наших студентов за рамки базовых школ в 

широкое методическое пространство города 

или региона с целью ознакомления с более 
значительной палитрой методических дости-

жений, более рельефного представления об-

щих контуров методической работы, прово-
димой в рамках программы развития образо-

вания города и региона, а, следовательно, 

более полного погружения наших практикан-

тов в деятельность профессионального  учи-
тельского сообщества. 
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В последнее время идея реализации  ком-

петентностного подхода в образовании при-

обрела особую значимость  как в России, так 

и за рубежом, это объясняется, на наш взгляд, 

следующими  причинами:  

– тенденцией в европейском сообществе к 

формированию единого  образовательного 

пространства  и обновлению содержания об-

разования на компетентностной основе  (про-

ект Совета  Европы «Среднее образование в 

Европе»; понятие «ключевые компетенции» 

было введено  Международной организацией 

труда (МОТ) в квалификационные требова-

ния к специалистам в системе последиплом-

ного образования, повышения квалификации 

и переподготовки управленческих кадров). 

Это обусловлено необходимостью выравни-

вания качества образования, формирования 

единого рынка труда; 

– реально существующей потребностью 

общеобразовательной и высшей школы в 

обновлении содержания  и соответственно 

качества  образования. Рынок труда все 

больше отдает предпочтение способности 

молодых людей самостоятельно работать, 

определять проблемы, находить пути их ре-

шения, распределять свое время и нести от-

ветственность.  

В последние годы в отечественной и зару-

бежной педагогической науке для обозначе-

ния интегративных конструктов содержания 

образования используют понятия ключевые 

компетентности, компетенция, квалификация 

[5, с.33] . 

Существует достаточно разнообразных 

трактовок определения понятия компетент-

ность, что обусловлено различием научных 

подходов: личностно-ориентированным, дея-

тельностным, культурологическим и  др. к 

тем задачам, которые решают исследователи. 

Назовем наиболее характерные особенности   

компетентности, которые, по нашему мне-

нию, не противоречат друг другу, а скорее 

помогают составить целостное представление 

об этом феномене: компетентность рассмат-

ривают как образовательную ценность (Н. 

С.Розов), как меру активности при  решении 

задач любого уровня (И. А. Колесникова), как 

готовность к будущему (Е.А. Климов), как 

новое качество образования, предполагаю-

щее, что компетентностный опыт интегриру-

ет все другие виды содержания образования: 

знания, творческий и личностный опыт, а 
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также некий продукт саморазвития, который 

и порождает компетентность (В.А. Болотов, 

В.В. Сериков). Последнее определение счита-

ем ключевым для нашего исследования и 

предпринимаем попытку методологического 

обоснования авторского варианта содержания 

понятия общекультурная компетентность 

личности.  

Компетентность – интегральное личност-

ное образование, представляющее собой со-

вокупность личностного знания, продуктив-

ных типов активности и потенциальных воз-

можностей, ценностно-смысловых ориента-

ций, позволяющее на этой основе  адекватно 

диагностировать ситуацию (включая неопре-

деленную), самостоятельно ставить и дости-

гать цели, а также принимать на себя ответст-

венность за их выполнение, проявлять спо-

собность к рефлексии и определяющее цело-

стную готовность человека к постоянному 

обновлению социокультурного опыта. 

Придерживаясь мнения ученых 

(Е.В.Бондаревская, В.П.Зинченко, И.А. Ко-

лесникова, Н.Б.Крылова, В.В.Сериков) о том, 

что знаниево-просветительская парадигма 

исчерпала свои возможности, а одна из при-

чин заключается в изменении самого фено-

мена знания, полагаем более уместным вве-

дение в содержание понятия компетентность 

такого структурного компонента как лично-

стное знание. Личностное знание, на наш 

взгляд, имеет две знаковых особенности: пер-

вая заключается в том,  что понимание фор-

мируется через постижение определенных 

ценностей[7 с.281]  и наделения полученной 

информации особой значимостью, личност-

ным смыслом. Известно, что смысл нельзя 

передать, он приобретается только в процессе 

трудоемкой, но захватывающей работы. 

М.Полани в  20 веке создает теорию позна-

ния, основанную на оригинальных методоло-

гических позициях. «Для меня знание – это 

активное постижение познаваемых вещей, 

действие, требующее особого искусства… в 

каждом акте познания присутствует страст-

ный вклад познающей личности и это … на-

сущно необходимый элемент знания» [9 с.18]. 

М.Полани выявляет структуру личностных 

актов познания (умения и мастерство) и усло-

вия («силы»), которые в них участвуют: «пи-

саные правила умелого действования могут 

быть полезными, но в целом они не опреде-

ляют успешность деятельности; это максимы, 

которые могут служить путеводной нитью 

только в том случае, если они вписываются в 

практическое умение или владение искусст-

вом». Обязательным  условием для развития 

личностного знания является самоотдача, 

напрямую связанная с осмыслением опыта, 

особым умением, предполагающим личный 

вклад в то знание, которое получает человек. 

Школа наставничества, непременное условие 

для формирования личностного знания. «Ис-

кусство, процедуры которого остаются скры-

тыми, нельзя передать с помощью предписа-

ний, ибо таковых не существует. Оно может 

передаваться только посредством личного 

примера, от учителя к ученику…учиться на 

примере – значит подчиняться авторитету. 

Вы следуете за учителем, потому что верите в 

то, что он делает, даже если не можете де-

тально проанализировать эффективность этих 

действий. Наблюдая учителя и стремясь пре-

взойти его, ученик бессознательно осваивает 

нормы искусства, включая и те, которые не-

известны самому учителю. Этими скрытыми 

нормами может овладеть только тот, кто в 

порыве самоотречения отказывается от кри-

тики и всецело отдается имитации действий 

другого» [9 с.87]. Личностное знание влияет 

на восприятие и интерпретацию окружающе-

го мира  и во многом определяет способы 

преобразования этого мира. 

Сущностная природа личностного знания 

и  умения в структуре личностных актов по-

знания (М. Полани) предполагают, на наш 

взгляд,   особую позицию субъекта деятель-

ности. Мы считаем, что это положение опре-

деляет вторую особенность, характеризую-

щую личностное знание. Ею являются посто-

янно пополняющиеся знания человека о себе, 

«личность не просто живет, она рефлексиру-

ет, изучает свою жизнь»[12 с.55]. Знания че-

ловека о себе (об индивидуальных особенно-

стях, опыте, о соответствующих возможно-

стях и ограничениях) предстают  в качестве 

регуляторов его активности в самых разных 

областях жизни и деятельности. Знания чело-

века о себе связаны с самооценкой, от уровня 

ее сформированности   напрямую зависит 

степень продуктивности и самоэффективно-

сти  человека; определенное ценностное от-

ношение к себе, собственной активности и 

перспективам. Без ясного осознания себя как 

субъекта деятельности  невозможно развитие 

мастерства. 

Таким образом, можно предположить, что 

в таком сложном системном образовании как  

компетентность, личностное знание  выпол-

няет следующую ориентировочную функцию: 
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оно помогает формировать индивидуальный 

стиль деятельности, заключая в себе основа-

ния для успешного функционирования ос-

тальных структурных  компонентов. 

Взаимосвязь реализации индивидуального 

стиля деятельности и формирования компе-

тентности  предполагает, на наш взгляд,  что 

компетентность нужно рассматривать не как 

суммарный перечень нормативных знаний, 

умений, навыков, свойств личности, а как 

динамичное личностное образование, задан-

ное через системообразующие качества. 

Для рассмотрения роли  и сути таких ком-

понентов компетентности как продуктивные 

типы активности и потенциальные возможно-

сти, необходимо обратиться к принципам 

реализации системного подхода. Так один из 

принципов звучит следующим образом: «эво-

люция любых развивающихся систем пред-

полагает взаимодействие двух противоборст-

вующих тенденций – тенденции к сохране-

нию и тенденции к изменению данных сис-

тем»[2 с.80]. Процесс развития компетентно-

сти заключается в обязательном саморазви-

тии человека, его личностном росте и в связи 

с этим, вторая часть принципа  является для 

нас важным методологическим ориентиром. 

«Вариативные, уникальные качества челове-

ка, выражающие тенденцию к изменению, 

возникают в синтезогенезе и проявляются в 

многообразных формах активности субъекта, 

например, творчестве, воображении, само-

реализации личности, описываемых как про-

дуктивные типы активности [2 с.82]. 

Полагаем, что жесткой упорядоченности и 

однозначности в понимании этих качеств, а 

соответственно и продуктивных типов актив-

ности не может быть, так как они будут раз-

ными в зависимости от функции в той или 

иной «ситуации включения» (Д.Б.Эльконин)  

и соответственно от задач, которые придется 

решать, естественно, что в данной ситуации 

будут задействованы индивидуальные ресур-

сы участвующих. Но все же, по нашему мне-

нию, можно выделить универсальные качест-

ва и свойства, такие как: общие и специаль-

ные  способности, самостоятельность мыш-

ления, креативность, критичность.  

И.А.Колесникова утверждает, что «сего-

дня у истоков  формирования инновационно-

го качества находится идея синтеза»  [8с.66]. 

Действительно мощные развивающие воз-

можности имеет данная идея  для создания 

новых  свойств и качеств, а также для  актуа-

лизации заложенных потенциальных возмож-

ностей. «Синтезогенез представляет такое 

объединение разрозненных элементов в сис-

тему, множество, которое открывает возмож-

ности решения задач, ранее не доступных ни 

одному из составляющих систему элементов» 

[2 с.81]. Развитие данной идеи можно рас-

сматривать как путь увеличения числа потен-

циально возможных свойств, которые могут 

пригодиться системе  при встрече с непред-

виденными ситуациями. Можно предполо-

жить, что педагогически целесообразное ис-

пользование идеи синтезогенеза может при-

вести к новым качественным результатам, а 

именно к формированию оригинальных про-

дуктивных типов активности. «Вследствие 

синтезогенеза формируются системы, обес-

печивающие адаптацию к более широкому 

кругу ситуаций за счет того, что их элементы 

приобрели новые свойства – возможности 

взаимодействовать друг с другом для дости-

жения различных целей, а также особый ре-

зерв, запас которого может быть использован 

в непредвиденных обстоятельствах» [2 с.82].   

Методологическая функция  синтезогенеза 

для педагогических исследований заключает-

ся в том, что «педагогическими усилиями 

возможно актуализировать то,  что  в потен-

циале  заложено «внутри» ребенка как чело-

веческой сущности, бытийствующей в инди-

видуальной форме» [8 с.89]. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что продуктив-

ные типы активности и потенциальные воз-

можности, как системные качества, тем вы-

раженнее и разнообразнее, чем более эффек-

тивны педагогические механизмы, применяе-

мые для формирования и развития данных 

качеств. 

Ценностно-смысловые ориентации в 

структуре общекультурной компетентности, 

по нашему мнению, играют ведущую роль, 

так как определяют содержательную и опера-

циональную сторону всех остальных компо-

нентов данного понятия: личностное знание 

формируется через постижение определен-

ных ценностей, ценностно-смысловые ориен-

тации лежат в основе активности каждого 

человека, будь-то оценка ситуации, целепола-

гание, выбор возможных вариантов действия 

или осмысление сложившейся ситуации. Не-

обходимо подчеркнуть, что личностные цен-

ности в психологии определяют «как осоз-

нанные и принятые человеком наиболее об-

щие, генерализованные смыслы его жизни» [4 

с.412]. 
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Известно, что смысловая сфера личности 

может быть представлена несколькими уров-

нями: нулевой уровень – собственно прагма-

тические, ситуационные смыслы, определяе-

мые  самой предметной логикой достижения 

цели в данных конкретных условиях; первый 

уровень личностно-смысловой сферы – эго-

центрический уровень, в котором исходным 

моментом являются личная выгода, удобство, 

престижность. При этом все остальные люди 

ставятся в зависимость от этих отношений, 

рассматриваются как помогающие, либо как 

препятствующие их осуществлению; второй 

уровень – группоцентрический, определяю-

щим смысловым моментом отношения к дей-

ствительности на этом уровне становится 

близкое окружение человека, группы, кото-

рую он либо отождествляет с собой, либо 

ставит выше себя в своих интересах и уст-

ремлениях; третий уровень, который включа-

ет в себя высшую ступень – общечеловече-

скую (собственно нравственную),  можно 

назвать просоциальным, характеризуется 

внутренней смысловой устремленностью 

человека на создание таких результатов (про-

дуктов труда, деятельности, общения, позна-

ния), которые принесут равное благо другим, 

даже лично ему незнакомым, «чужим» лю-

дям. Если уровни смысловой сферы состав-

ляют как бы вертикаль, ординату сетки смы-

словых отношений, то намеченные степени 

присвоенности их личностью (ситуативная, 

устойчивая, личностно-ценностная) состав-

ляют горизонталь, абсциссу этой сетки [4 

с.423-424].  Таким образом,  развитие смы-

словой сферы предполагает, на наш взгляд, 

движение, далеко не всегда линейное к осоз-

нанным ценностно-смысловым ориентациям. 

В этой связи, важным методологическим ос-

нованием для определения сущностных  осо-

бенностей понятия общекультурная компе-

тентность, в частности, такого его компонен-

та как ценностно-смысловые ориентации, 

является гуманитарная парадигма образова-

ния. 

Н.С.Розов в своей работе «Философия гу-

манитарного образования» [10] настаивает на 

том, что основания образования должны быть 

ценностными, выделяя самоопределение, 

ответственность и компетентность как основ-

ные образовательные ценности. И. А. Колес-

никова, представляя парадигмальную множе-

ственность педагогической реальности: пара-

дигма традиции, научно-технократическая, 

гуманитарная, на наш взгляд, убедительно 

доказывает  большие преимущества  послед-

ней как в подходах к определению содержа-

тельных основ и организации процесса обра-

зования, так и в тех психолого-

педагогических возможностях, которые за-

ключает она в себе для формирования обще-

культурной компетентности и ценностно-

смыслового компонента. Это, в первую оче-

редь, определяется основными положениями 

и идеями гуманитарной парадигмы: главной 

ценностью в ней является  конкретный чело-

век, его внутренний мир, представления о 

жизни, индивидуальные особенности. « Деви-

зом этой парадигмы мог бы стать тезис: «По-

знание – сила». В этой плоскости педагогиче-

ского бытия приоритетное значение приобре-

тает субъективированное, персонифициро-

ванное знание, с его индивидуальной окра-

ской, у которого всегда есть автор в его уни-

кальности, неповторимости чувств, отноше-

ний, индивидуального опыта. Педагогический 

процесс в гуманитарном варианте богат им-

провизацией, построен по  принципу диалога. 

Поэтому здесь не может быть однозначной 

нормативной истины, она всегда множест-

венна. Одна из основных идей гуманитарной 

парадигмы – ценностно-смысловое равенство 

взрослого и ребенка… В гуманитарной пара-

дигме цель зарождается внутри педагогиче-

ской системы в результате согласования смы-

слов всех участников учебно-

воспитательного процесса, на «пересечении» 

их субъективных реальностей, в межсубъект-

ном пространстве [8 с.35]. Отсюда и иное 

представление о результатах процесса обра-

зования, о его качестве и о тех технологиях, 

которые смогут это обеспечить. 

Для гуманитарной парадигмы характерны 

коммуникативно-диалоговые, дискуссион-

ные, игровые, моделирующие, проективные, 

исследовательские технологии. Сущностной  

характеристикой этих технологий является 

поисковая (интеллектуальная и ценностно-

смысловая) деятельность учащихся,  которая 

в свою очередь предполагает постоянную 

рефлексию. Педагогически  грамотное при-

менение этих технологий предполагает: 

– «специальное обучение поисковым про-

цедурам, формирование культуры рефлек-

сивного мышления; 

– специальное обучение процедурам об-

суждения; 

– специальную разработку эмоционально-

личностной стороны учебно-игровой  дея-



20 

тельности, связанной с ее ролевыми компо-

нентами; 

– эмоциональную и интеллектуальную 

рефлексию хода обучения, включающего 

имитационное и ролевое моделирование» [6 

с.15]. 

– Конечно же, использование данных тех-

нологий предполагает субъектный принцип 

обучения. «Субъектность проявляется в спо-

собности к самостоятельному осмыслению и 

трактовке  процессов, в целесообразности, 

целенаправленности, обоснованности, свобо-

де действий в различных ситуациях, в ориги-

нальности выбора и сочетания средств, форм, 

позиций, приемов своей деятельности, в уме-

нии осознанно влиять на изменения ситуации, 

в которой эта деятельность осуществляется [8 

с.137]. 

Подходы к определению качества образо-

вания в гуманитарной парадигме определя-

ются,  в первую очередь, иным пониманием 

смысла содержания образования, а именно 

смещением акцента на изучение и развитие 

сущностных сил человека, созданием условий 

для развития его ценностно-смысловой сфе-

ры,  «где точкой отсчета является человек в 

его движении во времени по отношению к 

самому себе. В данном контексте педагогу 

при измерении интересна прежде  всего  ди-

намика индивидуально-личностных свойств и 

проявлений [8, с. 39]. Соответственно меня-

ется и понимание  стандарта как образца, 

эталона, жестко фиксируемого и  определяе-

мого однозначно. С одной стороны, междуна-

родный или государственный  образователь-

ный стандарт должен обеспечить сохранение 

единства образовательного пространства, 

соответствовать потребностям человека и 

государства и иметь строго определенные 

эталоны. Это, на наш взгляд, должны быть 

четко определенные нормы и требования к 

уровню образования и получаемой профес-

сии. Немаловажной является проблема озна-

комления с этим эталоном самих субъектов 

обучения, что зачастую не происходит в про-

цессе получения образования. С другой сто-

роны, соответствие эталонным требованиям 

предполагает, что учащиеся результаты своей 

деятельности  получили за счет разных инди-

видуальных ресурсов (способностей, свойств, 

качеств). Стандарт в данном контексте можно 

рассматривать как ориентир движения. В 

качестве одной из величин, определяющих 

новое качество образования, может высту-

пать, на наш взгляд, компетентность. 

«Компетентность не привязана к жестко  

определенным содержаниям, знаниям или 

иным способностям. Понятие компетентно-

сти в своей сущности подвижно, исторически 

изменчиво, антиинерционно. Меняются си-

туации, цели и нормы, меняются культурные 

образцы (интеллектуальные, технические и 

прочие обращения с ситуацией, меняются 

люди, их запросы и возможности) при всем 

этом инвариантным остается требование 

компетентности [10, с. 21.]. Н.С.Розов  в со-

держание понятия компетентность  предлага-

ет включить три аспекта:  

– проблемно-практический аспект – адек-

ватность распознавания и понимания ситуа-

ции, адекватная постановка и эффективное  

выполнение целей, задач, норм в данной си-

туации;  

– смысловой аспект – адекватное осмыс-

ление ситуации в более общем культурном  

контексте; 

– ценностный аспект – способность к аде-

кватной оценке  ситуации, ее смысла, целей, 

задач и норм с т.з. собственных и общезначи-

мых ценностей. Понятие компетентности 

является по своему замыслу общим и устой-

чивым, ассимилирующим наличные и потен-

циальные познавательные практические по-

нятия [10 с.25]. 

– В соответствии с таким пониманием 

стандарта, «логика работы с человеком  тогда 

предполагает  движение от целостных инте-

гративных характеристик к конкретным зна-

ниям, умениям, навыкам, способам деятель-

ности, причем индивидуальным маршрутом» 

[8 с.173].  

– Самым сложным и неоднозначным ком-

понентом понятия является так называемая 

операционально-действенная составляющая 

(включающая адекватную диагностику, само-

стоятельность действия, проявления ответст-

венности и рефлексии),  связанная с реаль-

ным взаимодействием человека с ситуацией. 

Так как понятие компетентности напрямую 

связано с определенной областью деятельно-

сти, то можно считать, что «срезом любой 

фазы  совместной деятельности  выступает 

ситуация как наиболее динамичный ее мо-

мент, отражающий совокупность условий 

взаимодействия, требующих определенных 

действий» [13 с.15]. В чем же  заключается 

сложность и неоднозначность содержатель-

ного наполнения данного компонента, харак-

теризующего взаимодействие ситуации и 

человека? Основная проблема, по нашему 
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мнению, заключается в противоречивости 

сложившейся современной социальной жиз-

ненной ситуации в России за последние 10-15 

лет. С одной стороны, у школьников и сту-

дентов появилась возможность выбора образа 

жизни, услуг, образования и затем работы в 

различных (государственных,  общественных, 

коммерческих) структурах, что при опреде-

ленных условиях позволяет им активно ос-

ваивать ситуации социальных перемен. С 

другой стороны, к доминирующим тенденци-

ям современного этапа развития человече-

ской цивилизации (и соответственно соци-

ально-культурной ситуации) относятся: утра-

та ценностных ориентаций, и в связи с этим, 

примат категории успешности «любыми дос-

тупными средствами», тотальная прагматиза-

ция смыслов, целей жизнедеятельности, жес-

точайшая конкуренция. 

Еще одним достаточно спорным вопросом 

является само понимание  сути взаимодейст-

вия человека и ситуации. Так американские 

социальные психологи Л.Росс и Р.Нисбетт 

[11] убеждены, что трудно, а чаще невозмож-

но, предсказать поведение человека в кон-

кретной новой ситуации на основании на-

блюдений за его действиями в других ситуа-

циях или на основании знаний о его чертах 

личности, то есть речь идет о безусловной 

власти ситуации над человеком. 

Другой точкой зрения, прямо противопо-

ложной, является  представление  о ситуации 

как о пространственно временной характери-

стике бытия субъекта (именно субъекта)[12 

с.88]. «Личность не растворяется в ситуации, 

быть личностью значит быть независимым от 

ситуации, стремиться к ее преобразова-

нию»[12 с.89]. Это положение является для 

нас еще одним важным методологическим 

ориентиром в построении содержания поня-

тия компетентность личности. 

Существенным является и вопрос опреде-

ления сфер ситуаций, требующих общекуль-

турной компетентности, так как ситуацию 

можно определить как детерминанту разви-

тия именно для личностной сферы. Логич-

ным, нам представляется, выделить и затем 

классифицировать эти сферы по следующему 

основанию: по соответствующим дисципли-

нам и областям знания, что в рамках компе-

тентностного подхода потребует внесения 

изменений в содержание образовательных 

стандартов  –  с одной стороны, с другой – 

необходимо учитывать реальные потребности 

субъектов обучения. 

В связи с представленными выше положе-

ниями, образование стоит рассматривать как 

целостный процесс усвоения социокультур-

ного опыта, развития широкого спектра жиз-

ненно необходимых умений, качеств лично-

сти, операционально-смысловых структур. 

Приобретенный и проанализированный опыт 

в процессе получения образования является, 

по нашему  мнению,  главным показателем 

сформированности компетентности. «В зави-

симости от опыта субъект обладает большей 

или меньшей способностью прогнозировать 

наступление событий. В свою  очередь такой 

прогноз преобразует его внутреннее состоя-

ние: чувство неуверенности перед неожидан-

ным наступлением событий заменяется со-

стоянием готовности к любым неожиданно-

стям» [1 с.308]. 

Методологические ориентиры (теория по-

знания М.Полани, принципы системного под-

хода, гуманитарная парадигма, концепция 

личностно ориентированного образования) в 

построении содержания понятия общекуль-

турная компетентность личности, позволяют 

выработать надежную стратегию педагогиче-

ского действия, а на ее основе разработать 

целесообразные психолого-педагогические 

механизмы и критерии в исследовательской 

деятельности. 
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Введение 

 
Этнополитическая   ситуация,   сложив-

шаяся   на рубеже XX–XXI столетий в Вос-

точной Европе повлияла на развитие систем 
образования в постсоветских государствах. 

Это было связано с возрождением нацио-

нальных школ, национального самосознания 
и идентичности.  

Современное общество все сильнее нуж-

дается в новом мировоззрении, направленном 

на интеграцию культур и народов с целью их 
дальнейшего процветания и духовного обо-

гащения. Особенность Приднестровья – его 

социокультурная парадигма, основанная на 
поликультурности и полиэтничности. В мно-

гонациональном пространстве Приднестровья 

плодотворно развиваются национальные 

культуры разных народов. Ведь поликуль-
турность является одним из феноменов 

Приднестровья.  

По данным службы статистики в Придне-
стровье проживают около 160 тысяч предста-

вителей русской национальности, порядка 

152 тысяч украинцев, около 170 тысяч молда-
ван, 16 тысяч болгар, а также представители 

других национальностей. А это значит, что 

каждый их них имеет право получать образо-

вание на родном языке, с учетом националь-
ной культуры и своей религии.  

Развитие всесторонних связей с Россией, 

Украиной, Болгарией, создание этнокультур-
ных, научно-просветительных и религиозных 

организаций, несомненно, влияет на систему 

образования и воспитания в Приднестров-

ском регионе Молдовы.  
 

Изложение 

 
В Приднестровье  в период с 1990 по 2015 

годы было создано достаточно много этно-

культурных, религиозных, научно-
просветительских, педагогических организа-

ций. На протяжении 25 лет, тесно взаимодей-

ствуя, эти организации оказывали определен-

ное влияние на систему начального, среднего 
и высшего образования Приднестровья. Та-

ким образом, объектом исследования являет-

ся система образования (обучения) в регионе, 
а предметом исследования – взаимодействие 

этнокультурных, религиозных и других орга-

низаций и их влияние на систему образования 

в крае.  
Среди этнических организаций можно 

выделить: молдавские, украинские, русские, 

болгарские, гагаузские, армянские, белорус-
ские, польские и другие национальные обще-

ства, а также центры национальных культур 

при университете. Среди культурных об-
ществ следует назвать: международную Ас-

социацию работников культуры и искусства 

(МАРКИС), творческое объединение «Кам-

Арт» и др. Научно-просветительные и педа-
гогические общества представлены общест-

вом православных педагогов «Начало» и 

Центром исследования культурно-
исторического и духовного наследия. Самой 

крупной религиозной организацией края яв-
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ляется  Тираспольско-Дубоссарская епархия 

Молдавской митрополии Русской Православ-

ной Церкви Московского Патриархата. Все 
эти организации в той или иной мере, влияют 

на образовательный процесс в Приднестро-

вье. Цель нашего исследования – изучить 
взаимодействие данных организаций и вы-

явить их влияние на развитие системы обра-

зования региона. В ходе работы над темой 

автором использованы исторический, культу-
рологический, проблемно-хронологический и 

ретроспективный методы исследования.   

Вопросам поликультурного образования 
автор уделил внимание в предыдущей статье. 

Поэтому данная работа продолжает начатое 

автором исследование. 

Большое значение для учебно-
образовательного процесса в средней и выс-

шей школе имеет деятельность Центров на-

циональных культур, функционирующих при 
Приднестровском Государственном Универ-

ситете им. Т.Г. Шевченко. Данные центры 

являются инициаторами проведений много-
численных лекций, семинаров, конференций, 

форумов. Там проходят стажировку педагоги, 

практикуются студенты, занимаются учащие-

ся школ.  
Так, Центр болгарской культуры был 

образован в декабре 2008 г. На открытии при-

сутствовала представители дипломатических 
миссий Болгарии и Украины в Молдове во 

главе с Чрезвычайными и полномочными по-

слами  Н. Илиевым и С.Пирожковым. В на-
стоящее время руководителем Центра являет-

ся  профессор, доктор филологический наук, 

заведующий кафедрой функциональной лин-

гвистики Е.А.Погорелая.  

 
 

Рис.1 Центр болгарской культуры 

 

Центр представляет интересы  болгарской 
диаспоры и объединяет усилия с другими 

аналогичными структурами по возрождению 

традиционных духовно-культурных ценно-

стей, их исследованию и популяризации. В 

Приднестровье проживает около 20 тысяч 

болгар, большинство из   которых выходцы из 
Паркан, единственного болгарского села 

Приднестровья. Остальные – это урбанизиро-

ванные болгары, представляющие традици-
онные культуры болгарских сёл соседних Ук-

раины и Молдовы. Центр тесно сотрудничает 

с Софийским государственным университе-

том им. Св. Клемента Охридского. В Центре 
проходят официальные и народные праздни-

ки болгар, организуются выставки, отмечают-

ся памятные даты. 
Итогом сотрудничества центра с Институ-

том культурного наследия Академии наук 

Молдовы стало исследование «Полиэтниче-

ская Молдова» (в 2-х томах). Активное уча-
стие в деятельности Центра принимают: 

председатель общества болгарской культуры 

г. Тирасполь Е.И. Пейкова, преподаватель 
Приднестровского государственного инсти-

тута искусств Н.А.Николаева, подготовившая 

к печати сборник болгарских народных пе-
сен; директор болгарского этнографического 

дома-музея в Парканах В.Н.Обручкова и др. 

Центр болгарской культуры старается 

возродить забытые традиции своего народа. 
Он также поддерживает свои духовно-

культурные ценности, присущие болгарам. 

Экспонаты, расположившиеся в его стенах, 
напоминают о родной стране. Георгий Па-

найотов, представляющий в РМ Болгарию в 

качестве чрезвычайного и полномочного по-
сла, передал центру ценные подарки, книги и 

различные учебники, а также диски для же-

лающих изучать болгарский язык. Он также 

пообещал, что деятельность центра получит 
их помощь в продвижении изучения как бол-

гарского языка, так и болгарской культуры. 

«Мы поддерживаем всех болгар Придне-
стровья, а их здесь проживает около 20 тыс. 

человек, и не только в Парканах. Болгария 

предоставляет много стипендий для молодых 

приднестровских болгар, которые хотят по-
лучить высшее образование в Болгарии. Так-

же мы поддерживаем материально школы, 

где изучается болгарский язык», – отметил в 
своем выступлении болгарский посол. 

В 2007 году был образован Центр укра-

инской культуры. Центр создан  для органи-
зации и проведения систематической работы 

с ведущими вузами Украины, украинскими 

учебными заведениями Приднестровья и об-

щественными организациями двух стран. Ос-
новные задачи Центра украинской культуры: 
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- дальнейшее укрепление позиций ПГУ 

им. Т.Г.Шевченко  как основного  научно-

образовательного центра  ПМР  по украин-
скому направлению; 

 - содействие включению университета в 

международную деятельность в сфере лин-
гвистического профессионального образова-

ния по украинской филологии; 

- содействие вхождению университетских  

лингвистических научных коллективов в 
комплексные лингвистические международ-

ные программы; 

- создание условий для расширения со-
трудничества с  признанными лингвистиче-

скими центрами Украины  и стран дальнего 

зарубежья с целью повышения уровня про-

фессиональной подготовки преподавателей и 
студентов ПГУ по украинскому направле-

нию; 

- организация научно-методической по-
мощи преподавателям университета и учите-

лям средних учебных заведений Приднестро-

вья в повышении уровня   преподавания  ук-
раинского как родного и официального языка; 

- оказание помощи в формировании и 

реализации кафедральных программ сотруд-

ничества с вузами Украины; 
- организация  международных и респуб-

ликанских  научно-практических  конферен-

ций, семинаров,  встреч  по  проблемам 
функционирования украинского языка как 

родного в полиэтническом регионе. 

Современная периодика, доступ к сети 
Интернет и солидный фонд художественной 

и научно-методической литературы, проведе-

ние семинаров и круглых столов для учителей 

средних школ, студентов и учащихся коллед-
жей, гимназий и лицеев – сделали Центр ук-

раинской культуры  востребованным и попу-

лярным. 
Центр на протяжении восьми лет объеди-

няет студентов и преподавателей как едино-

мышленников и коллег, а также приобщает и 

сплачивает общественность региона вокруг 
идеи возрождения и сохранения   языка и  

культуры украинского народа,   помогая 

школьникам, студентам и всем желающим 
приобщиться к многогранному духовному 

наследию  украинского народа. Руководит 

центром украинской культуры, старший пре-
подаватель кафедры украинской культуры 

В.И. Щербина. 

Центр молдавской культуры был от-

крыт 2 марта 2010 года. Центр располагает 
богатой библиотекой, которая состоит из на-

учно-методической и учебной литературы 

изданной преподавателями кафедры молдав-

ской филологии. Центр  оснащен современ-
ной компьютерной  техникой, благодаря ко-

торой  можно проводить контрольные рабо-

ты, лабораторные занятия, тестирования, а 
также студенты могут пользоваться интерне-

том в поиске интересного материала. Цен-

тром ведется не только образовательная, но и 

воспитательная работа: после просмотров 
фильмов преподаватели проводят беседу со 

студентами, расширяют их кругозор, исполь-

зуя инновационные технологии. Центр богат 
фильмотекой, которая состоит из экранизиро-

ванных произведений молдавских классиков. 

Центр молдавской культуры посещают 

иностранные гости с целью ознакомительно-
го визита.  Проводится грандиозная работа по 

укреплению и расширению национально-

культурных связей, ознакомлению предста-
вителей других государств с традициями и  

культурой родного края.  

 
 

Рис. 2. Центр молдавской культуры  
 

6 сентября 2012 был проведен круглый 

стол, посвященный 20-летию основания ка-
федры молдавской филологии.  О своих кол-

легах и преподавателях (Сеник В.Б., Мазуряк  

С.Е, Караман А.С., Хропотинский А.Г.) гово-
рили  студенты и коллеги, а также пригла-

шенные члены их семей. Традиционно  про-

водится круглый стол «Лимба ноастрэ-й о 

комоарэ», посвященный международному 
дню родного языка. 15 марта 2013 г. препода-

ватели кафедры молдавской филологии учув-

ствовали в научно-практической конферен-
ции  «Актуальные проблемы молдавской фи-

лологии». 

Особое место в системе образования и 

воспитания молодого поколения занимает 
деятельность культурных, научно-

просветительских и религиозных организа-

ций.  
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В январе 1993 года в г.Тирасполь была 

учреждена Международная ассоциация ра-

ботников культуры и искусства (МАР-
КИС). Цель создания организации – объеди-

нить людей через культуру и народную ди-

пломатию. 
Сегодня МАРКИС (Президент Г.В. Гала-

ган) включает в себя деятелей науки, образо-

вания, культуры из России, Украины, Молдо-

вы, Беларуси, Болгарии, Польши, Израиля, 
Франции, Германии и других стран.  

Основными целями МАРКИС являются 

координация и развитие в области культуры и 
искусства, народного творчества, укрепление 

культурных связей и дружбы между народа-

ми; сохранение, поддержка и развитие худо-

жественного творчества, народных обычаев и 
обрядов; активное содействие в сохранении 

историко-культурного наследия, проведение 

международных конференций, фестивалей, 
конкурсов, выставок. 

Появление Международного творческо-

го проекта «Кам-Арт» было продиктовано 
желанием авторов донести скрытый сокро-

венный смысл труда художника. «Кам-Арт» – 

это дух искусства – сакральное пространство, 

среда общения человека с высшим миром 
творчества.  

Первое заседание творческого объедине-

ния художников «Кам-Арт» состоялось в 
Приднестровье в сентябре 2005 года. А уже 

31 октября 2006 года, в День Апостола и 

Евангелиста Луки, – покровителя художников 
и лекарей, по благословению епископа Ти-

распольского и Дубоссарского Юстиниана, 

был торжественно открыт первый православ-

ный симпозиум «Кам-Арт» в приднестров-
ском городе Каменка.            

Организованный по международным нор-

мам, творческий труд художников сопровож-
дается разнообразной культурной програм-

мой, ознакомлением с фольклорными, исто-

рическими, культурными и природными дос-

топримечательностями городов Приднестро-
вья, что способствует высокому подъему 

творческой активности. 

Десять лет существует симпозиум и на 
протяжении этого времени в нем приняли 

участие художники и скульпторы из России, 

Украины, Беларуси, Польши, Молдовы, Га-
гаузии, Израиля, Франции. 

Организаторы и авторы симпозиума: ви-

це-президент Международной ассоциации  

работников культуры и искусства (МАРКИС) 
Юрий Салко и председатель Каменского 

районного товарищества украинской культу-

ры им. Т.Г. Шевченко Валентина Стасишена. 

Следует отметить о педагогической на-
правленности данного художественного сим-

позиума, которая выражена:  

 В поддержке нравственно-духовных 

приоритетов в развитии гражданского обще-
ства. 

 В расширении творческих и духовных 

связей с соотечественниками, живущими в 

различных странах мира. 

 В привлечении внимания к проблемам 

нравственности. 

 В эстетическом  воспитании. 

 В развитии диалога культур. 

Проект «Кам-Арт» – это одно из свиде-

тельств зрелости нашего общества, художест-

венного потенциала нашего народа, это оче-
редной «камень» в фундамент нашей само-

бытности. Вместе с тем это демонстрация ду-

ховного единства и неразрывности культур-
ных связей народов Приднестровья, России, 

Беларуси, Украины, Болгарии.  

Центр исследования культурно-

исторического и духовного наследия (ди-
ректор  Н.В. Дымченко) является независи-

мым, некоммерческим объединением граж-

дан. Центр объединяет на добровольных на-
чалах деятелей науки, культуры и искусства, 

сотрудников культурных, архивных, научных 

и образовательных учреждений, преподавате-

лей истории, искусствоведов, краеведов, пи-
сателей, художников, музыкантов, представи-

телей средств массовой информации и других 

профессий, деятельность которых связана с 
сохранением, возрождением и трансляцией 

культурно-исторического и духовного насле-

дия.   
Центр сотрудничает с государственными, 

этнокультурными, религиозными и другими 

организациями по вопросам сохранения и 

возрождения культурно-исторического и ду-
ховного наследия Приднестровья.  

Центр ставит перед собой следующие це-

ли:  

 Сохранение, возрождение и развитие 

культурно-исторического и духовного насле-

дия Приднестровья. 

 Развитие международных научных и 

культурных связей. 

 Содействие развитию исторической, 

культурологической, педагогической наук 

Приднестровья. 
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 Развитие и оказание поддержки ини-

циативы в повышении социальной значимо-

сти деятельности национально-культурных 

обществ, творческих союзов, архивов, биб-
лиотек, музеев, клубов, центров культуры. 

 Сохранение и приумножение куль-

турно-исторического  наследия, других куль-

турных ценностей, являющихся националь-
ным достоянием народов, проживающих в 

Приднестровье, их активное и всестороннее 

изучение и использование. 

 Внедрение полученных знаний и ре-

зультатов исследования в образовательный 
процесс средней и высшей школы.  

Как уже было отмечено ранее, самой 

крупной религиозной организацией в регионе 
является Тираспольско-Дубоссарская епар-

хия Молдавской митрополии Русской Право-

славной Церкви Московского Патриархата. 
Это оправдано, так как 90% населения Прид-

нестровья (молдаване, русские, украинцы, 

болгары, гагаузы) считают себя православ-

ными христианами. Благодаря Тираспольско-
Дубоссарской епархии в школах региона пре-

подается предмет «Основы православной 

культуры». Плодотворно работает Бендерское 
духовное училище и воскресные школы при 

православных храмах. 

Среди других религиозно-

образовательных организаций региона следу-
ет выделить Общество православных педа-

гогов «Начало». Организации была создана в 

2004 году и занимается поддержкой право-
славных педагогов. Она организует встречи, 

лекции, семинары, конференции на право-

славную тематику.  В 2014 году по инициати-
ве общества в Тирасполе проведена междуна-

родная образовательная конференция «Спо-

собы решения актуальных задач духовно-

нравственного патриотического воспитания 
детей и молодёжи». 

 
 

Рис. 3. Архиепископ Савва в Приднест-

ровском университете 

 
Таким образом, все эти организация, 

взаимодействуют друг с другом, принимают 

участие в учебно-образовательном процессе и 
формировании системы обучения в регионе в 

условиях полиэтничности, поликультурности 

и толерантности.  

 

Заключение 

 

В Приднестровье существует уникальный 
синтез культур, который влияет на развитие 

образования, науки, искусства. Мы являемся 

свидетелями рождения нового общества со 

своей богатой историей и многогранными 
традициями, с особым менталитетом и само-

сознанием. Это благодатная питательная поч-

ва для раскрытия интеллектуального, творче-
ского, духовно-нравственного потенциала 

людей.  

Приднестровье живёт в условиях посто-
янной политической и экономической неста-

бильности, но эти неблагоприятные факторы 

не являются препятствием для научно-

образовательного и культурного развития. 
Варварство и дикость, которые на время за-

хлестнули постсоветское пространство, у нас 

были остановлены. Мы не только сохранили 
то, что было накоплено прошлыми поколе-

ниями, у нас созданы условия для развития 

самобытной культуры независимо от нацио-
нальности, языка или вероисповедания. Фор-

мирование новой многонациональной иден-

тичности стало основой межэтнической толе-

рантности в Приднестровье. 
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Бърнаут или феноменът на прегарянето 

засяга хора от различни професии. Освен 

учителите са засегнати много други про-
фесионални групи - университетски пре-

подаватели, учени, адвокати, лекари, по-

лицаи, медицински сестри и др. 
През последното десетилитие на XXІ 

век голяма част от хората променят отно-

шението си към професията. Губят увере-

ността и стабилността на своето социално 
и материално положение, за да гарантират 

запазване на работното си място. Конку-

ренцията за по-престижна и по-
високоплатена работа е стряскащо голяма. 

Пазарът на труда бързо се променя. Неп-

рекъснато пада рейтингът на социално 
значимите професии. Като следствие рас-

те психическото и емоционалното напре-

жение свързано със стреса на работното 

място – повишава се тревожността, появя-
ват се депресии, „бърнаут”-синдрома, 

психосоматични разтройства, зависимости 

от психоактивни вещества (алкохол, тран-
квиланти, наркотици и др.). Заедно с про-

фесионалните разочарования и изброените 

симптоми се стига до цинизъм, агресия, 
дистанциране от професионалните кон-

такти и накрая до примирение. Засегнати-

те могат да бъдат обозначени като „прего-

рели”. 

Дефиниции на бърнаут синдрома 

Терминът „бърнаут” произлиза от анг-

лийски език „to burn out” и буквално 
преведно означава изгарям, прегарям,  но 

той също означава и „преставам да бъда 

активен”, т.е обозначава завършването на 

дадено развитие. Интересно е, че  „to 

burn” може да означава и „желая нещо 

страстно, пламенно”, „жадувам нещо” 

(Enzmann, Kleiber,  1989:18). 
Независимо от неоспоримото същест-

вуване на феномена „бърнаут” в науката  

все още няма установена и еднозначна 
дефиниция за него. Още през 1982 година  

Maslach установява, че съществуват пове-

че от 15 дефиниции на бърнаут и стига до 

извода, че няма дефиниция, която да бъде 
акцептирана като стандарт, което е голяма 

пречка за изследването на синдрома 

(Maslach, 1982a). Общото между различните 
дефиниции е, че бърнаут е индивидуално 

вътрешно психическо състояние на индивида, 

което включва чувства, нагласи, мотиви и 
очаквания. Той е и негативен опит на човека, 

свързан с проблеми, натоварващ стрес, дис-

комфорт, дисфункция и/или отрицателни 

последици (Maslach, 1982b:30). 
И до днес нищо не  е променено. Същес-

твува голямо разнообразие от хетерогенни 

дефиниции, които в определени аспекти 
визират противоречиви позиции. Може да 

се приеме, че съществуващите терминоло-

гични неясноти до голяма степен са свър-
зани с различните имплицитни значения.  

Kleiber & Enzmann (Kleiber, Enzmann, 

1990:13) смятат, че една от причините за 

голямото разнообразие от дефиниции е 
породено от това, че много от тях се със-

тоят от класификация на установените 

симптоми, а според Koch, Lauter и Wienke-

Schümann (Koch, Lauter, Wienke-Schümann, 

2011:36-39) тази хетерогенност е породена 

от различните обяснителни подходи, кои-

то могат да се разделят на: 
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 личностно центрирани подходи   - 

концентрират се върху отделната лич-

ност, при която се наблюдава дисба-

ланс между високите идеалистични 
цели и реалността; дори и при висок 

ентусиазъм собствените цели не могат 

да бъдат постигнати; не може да бъде 
изпълнено и желанието за признание; 

като дефиниции, в които е използван 

този подход могат да се посочат дефи-

нициите на Burisch, Freudenberger, 

Edelwich и Brodsky. 

 Burisch описва прегарянето 

като състояние на вътрешно изтощение, което 
може да възникне във всяка професия. Прави 

опит да интегрира различните подходи на 

едно равнище и смята, че бърнаут се появява 

при загуба на автономията свързана с колизии 
на индивида с околната среда, по-точно каза-

но при вътрешно представяне на тези инте-

ракции като нарушени и неуспешно решени 
(Burisch, 1994:117).  

 Freudenberger смята „пре-

гарянето” за състояние на изтощение и 
разочарование причинени от нереалистич-

ни очаквания. Той дефинира бърнаут като 

изчерпване на енергията, като изтощение 

поради прекомерни вътрешни или външни 
изисквания (семейство, работа, приятели, 

ценности, общество). Това изтощение в 

резултат на високите изисквания ограбва 
енергията, механизмите за справяне и 

вътрешната сила на даден човек. „Прега-

рянето” е такова състояние, което е прид-
ружено от прекомерен стрес, и което в 

крайна сметка засяга личната мотивация, 

нагласи и поведение (Koch, Lauter, Wienke-

Schümann, 2011:6). 
 Edelwich и Brodsky използват 

термина „бърнаут” за да  опишат прогресив-

ната загуба на идеализъм и енергия, която 
заетите в помагащите професии изпитват като 

последица от условията на труд. Загубата на 

енергия и ангажимент е последица от загуба-

та на илюзии, която е породена от постепенно 
разочарование (Edelwich, Brodsky, 1984:12). 

 социално, професионално и органи-

зационно-психологически подходи – 

изхождат от дисбаланса между поста-
вените изисквания и възможностите 

за справяне с тях; външните условия 

имат водеща роля за възникване на 
стрес; социалната среда, обществени-

те фактори и изскванията на работно-

то място са в центъра при този вид 

подходи;  дефинициите на Cherniss, 

Pines, Aronson и Kafry, Maslach, 

Schaufeli  и Marek се основават на този 
подход.  

 Cherniss дефинира „бърна-

ут” като процес, в който първоначално 
ангажиран служител внезапно се отегля от 

работата си като реакция на натоварване-

то и напрежението на работното място 

(Cherniss, 1980b). 

 Pines, Aronson и Kafry 
разширяват обяснението на „бърнаут” и 

описват „прегарянето” като резултат от 
продължително и повтарящо се емоцио-

нално натоварване свързано с интензивен 

и дълготраен ангажимент към други  хора. 

Определят „бърнаут” като душевно състо-
яние, което често се проявява при хора, 

които работят с други хора (преди всичко, 

но не само в подпомагащите професии), и 
които са даващите в отношенията си със 

своите пациенти, клиенти или ученици, 

със своите началници или колеги. „Прега-
рянето” е болезнено прозрение (на пома-

гащите), че не могат да помагат повече на 

тези хора, че нямат какво повече да им 

дадат, и че са се раздали напълно (Pines, 
Aronson, Kafry, 1993:13).   

 Maslach, Schaufeli  и Marek 

дефинират бърнаут като постоянно, свързано 
с работата душевно състояние на нормалните 

индивиди. Характеризира се с изтощение 

придружено от безпокойство и напрежение, 
чувство за намалена ефективност, намалена 

мотивация и развитие на дисфункционални 

(проблемни) нагласи и поведение по време на 

работа. Това психическо състояние се развива 
постепенно и може да остане незабелязано от 

загенатото лице. То е резултат от разминава-

нето на намеренията и професионалната ре-
алност. „Бърнаут” често се подържа поради 

неблагоприятни стратегии за справяне свър-

зани със синдрома (Schaufeli, Maslach, Marek, 

1993:36-39):. 
По своята същност бърнаут-синдромът 

описва състояние на психическо, физи-

ческо и емоционално изтощение, което се 
характеризира с комплексно повлияно от 

много фактори развитие (Burisch, 1989:3). 

Според Paine (1982) следва да се раз-
личават основно пет значения на „бърна-

ут”: 

 стрес-синдром като емоционално-

конативен (поведенчески) симптома-

тичен клъстър; 
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 ментално нарушение (крайната фа-

за на бърнаут); 

 процес с определени правила; 

 бърнаут фактор (имат се предвид 

всички компоненти, които допри-

насят за прегаряне); 

 последица на организационно ни-

во. 

Schaufeli и Enzmann (1998) предлагат 

дефиниция, в която редуцират 132 симпто-

ма до основния симптом изтощение, и до 

четири  общи симптома – афективно, ког-

нитивно, физическо и поведенческо заболя-

ване; чувство за намалена ефективност; 

намалена мотивация; неподходящи нагласи 

и поведение на работното място. 
Richter & Hacker дефинират бърнаут 

като състояние на физическо и психичес-
ко, когнитивно и емоционално изчерпва-

не, свързано с дейности в сферата на ху-

манните услуги, които изискват дългосро-
чен ангажимент към други хора и са съп-

роводенни със емоционално натоварващи 

ситуации(Richter, Hacker, 1998:144).  
Barth обозначава бърнаут като функ-

ция на стреса, който произлиза от индви-

дуални, професионални и обществени 

фактори, включително и социалния ком-
понент на работата. Бърнаут не е стрес 

сам по себе си, а е резултат от особен вид 

стрес, който се дължи на социалното от-
ношение между помагащият и търсещият 

помощ (Barth, 1990:16). 

Rösing смята, че  бърнаут е бавно про-

мъкващ се хроничен процес на физическа, 
емоционална и ментална ерозия, който може 

дълго време да остане незабелязан. Бърнаут 

се влошава и е все по-трудно  човек да се 
„измъкне” от него (Rösing, 2003:72). 

Според Rudow (Rudow, 1994:125) бър-

наут може да се разбира като синдром, 
при който изтощението и деперсонализи-

рането са от особено значение. Освен това 

се появяват чувства като слабост и неде-

еспособност, които се дължат преди всич-
ко на изтощението.  Бърнаут е резултат от 

продължителни състояния на стрес и/или 

умора, при които стресът има особена 
тежест. 

Maslach & Jackson дават операциона-

лизирана дефиниция обяснявайки фено-
мена бърнаут като синдром на емоционал-

но изтощение, деперсонализация и реду-

цирана лична дееспособност, които въз-

никват при лица работещи с хора. Ключов 

аспект на синдрома на прегарянето е на-

растващото чувство за емоционално изто-
щение, както и изчерпаните емоционални 

ресурси. Работещите чувстват, че вече не 

са в състояние да продължат да дават от 
себе си на психологическо равнище. Друг 

аспект е деперсонализацията, т.е. отрица-

телни, цинични нагласи и чувства спрямо 

клиенти. Третият аспект на синдрома на 
прегаряне се отнася до намаляване на 

личните постижения и се свързва с тен-

денцията за негативна оценка по отноше-
ние на работата с клиенти. Работещите се 

чувстват нещастни и недоволни от профе-

сионалните си постижения. От посочената 

дефиниция на Maslach & Jackson могат 
да се изведат трите основни компонента 

на бърнаут: 

 емоционално изтощтение; 

 деперсонализация; 

 субективно редуцирана дееспо-

собност (Maslach & Jackson, 
1986:1). 

Трите компонента са свързани със 

специфична дейност респ. с особенно ин-
тензивно психическо натоварване в педа-

гогическите и психо-социалните професии 

в хуманната сфера. Социалната интерак-

ция и конфронтация с проблемите или 
желанията на клиентите често са свързани 

със стрес, който не може да бъде преодо-

лян. Това води до разочарования, които 
ако продължат дълго или се повтарят чес-

то могат да породят бърнаут.  

Основният белег на бърнаут е емоци-

оналното, телесното и дешевното изто-

щение. Емоционално изтощените се чувс-

тват в своята работа с другите хора емо-

ционално претоварени, техните ресурси са 
изчерпани. Засегнатите имат чувството, че 

от тях се изисква повече внимание, откол-

кото са в състояние да дадат. В следствие 
на това те се чувстват емоционално „пре-

съхнали” от интензивните професионални 

контакти с клиентите. Като причина може 
да се посочи едностранчивостта на отно-

шенията между предлагащия и търсещия 

помощ, т.е. клиентите не дават в същата 

степен емоционално внимание каквото 
получават. Друга причина е липсата или 

недостатъчната обратна връзка между ра-

ботещият и неговия ръководител по отно-
шение на това до колко успешна или не-

успешна е неговата работа. Липсата на 
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тази информация води до това работещият 

да се чувства слаб, отчаян, безпомощен и 

незащитен в своите социални контакти. 
Той е нещастен, губи непринудеността си 

при контактите с клиентите и работата му 

омръзва. 
Вторият компонент деперсонализаци-

ята се характеризира с коравосърдечно, 

предметно, безчувствено, отхвърлящо 

възприемане  на клиенти, пациенти или 
ученици като безлични обекти, което се 

изразява в равнодушни, унизителни, нега-

тивни или агресивни секвенции и поведе-
ние. Засегнатите все по-малко са в състо-

яние да  установят искрен контакт с тези, 

за които полагат грижи и развиват нега-

тивно и цинично отношение към тях. Това 
може да се изрази, например в етикетира-

не или в прехвърляне на вината върху 

клиента, пациената или ученика, в смисъл, 
че той сам си е виновен за създалата се 

ситуация и за затрудненията, с които се 

сблъсква. В екстремни случаи могат да 
възникнат агресивни актове спрямо без-

защитните респ. по-слабите. Не рядко се 

появява чувство на вина у „прегорелите” 

хора въз основа на промените в отноше-
нието и поведението (особено когато са го 

признали пред себе си). Тъй като „прего-

релите” рядко се осмеляват да говорят за 
това, те се чувстват все повече и повече 

изолирани в своето възприятие и своето 

изтощение. 
При субективно възприеманата ре-

дуцирана дееспособност засегнатите 

имат чувството за намаляваща компетент-

ност по отношение на тяхната собствена 
работа и усещането, че не се справят ус-

пешно с поставените задачи, в резултат на 

което не изпитват професионално удов-
летворение. Ограничената професионална 

ефективност в комбинация с чувството за 

телесно, душевно и емоционално изтоще-

ние води до негативизъм в отношението 
към работата и към самия себе си. Като  

следствие от това могат да се появят 

проблеми и в личния живот. Засегнатият 
губи предишната си силно изразена енер-

гичност, оптимизъм и идеализъм, както и 

по-голямата си професионална ангажии-
раност, защото се чувства недееспособен, 

изморен, изтощен и в крайна сметка съси-

пан, сломен и нещастен. 

Според Maslach & Jackson последи-
ците от бърнаут могат да бъдат значител-

ни, както за здравословното и общо състо-

яние на самия човек, така и за качеството 

на работата, за клиентите, колегите,  ор-
ганизацията и личния живот (Maslach & 

Jackson, 1986:2). 

Независимо от голямото разнообразие 
от схващания за бърнаут-синдрома могат 

да се посочат някои общи характеристики 

по отношение на него:  

 той е съвременен  феномен открит и 

описан като професионално заболя-
ване в западните общества; 

 бърнаут не може да се разглежда 

като еднодименсиален феномен, а 

като мултидименсионален, комплек-
сен синдром, изразяващ се чрез 

множество симптоми, който е пов-

лиян от интрапсихически, интерпер-
сонални, обществено-исторически и 

социални фактори, както и от факто-

ри свързани с работата и организа-

цията;  

 бърнаут е стрес-синдром, който е 

свързан с телесни, душевни и емо-

ционални симптоми на изтощение и 

умора, при което загубата на енерги-
ята води до намаляване на професи-

оналната ангажираност; той е после-

дица от хроничен стрес или продъл-

жително социално свръх натоварва-
не, с което човек не може ефективно 

да се справи; в този контекст бърна-

ут може да се разглежда като резул-
тат от дефанзивни опити за справяне 

със стреса;  

 бърнаут-синдромът може да се огра-

ничи (не задължително) до психо-
социалните и педагогически профе-

сии, т.е. помагащите професии, кои-

то се характеризират с интензивна 

интеракция в процеса на комуника-
ция; намаляване качеството на соци-

алната връзка на работното място 

между даващ и вземащ под формата 
на терапия, консултация, възпита-

ние, посредничество, подкрепа, ле-

чение и т.н., което се изразява в де-
персонализация (негативни нагласи 

и поведение);  

 след първоначално субективно възп-

риемане на недостатъчната професи-

онална компетентност бърнаут води 
до ограничаване,  респективно загу-

ба на  персоналната дееспособност;  
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 синдромът може да бъде разграни-

чен от близките до него конструкти 

като индивидуално, негативно, пси-

хологическо преживяване;  

 бърнаут не се появява внезапно в 

резултат от травматично преживява-

не, а се развива бавно през годините 

чрез натрупване на симптоми, които 
постепенно изместват първоначал-

ното въодушевление, оптимизъм, ен-

тусиазъм и активно включване в 

професионалната сфера;   

 „професионалната криза” се харак-

теризира с различни придружаващи, 

респ. резултативни явления за чове-

ка, като например – професионална 
неудовлетвореност, психо-

соматични разтройства, чувство на 

страх и т.н.; синдромът влияе на ка-
чеството на работата – от отсъствие 

от работа по болест до нетрудоспо-

собност; трудностите в работата на-

мират отражение в личния и семей-
ния живот. 

 

Симптоматика на бърнаут синдрома 
Поради комплексния характер на бър-

наут синдрома неговата симптоматика е 

много сложна. При повечето класифика-

ции се споменават крайните фази на синд-
рома. 

Съществуват разнообразни концепции 

по отношение на симптоматиката на бър-
наут. В този контекст авторите представят 

различни нейни диференциации. По-

популярни са тези на Cherniss, Buchka & 

Hackenberg и Pines, Aronson & Kafry, 

Burisch и др. 
Cherniss (Cherniss, 1980:17) обощава 

по следния начин най-често назоваваните 
симптоми: 

 голяма съпротива да се ходи ежед-

невно на работа; 

 чувство за провал; 

 раздразнение, гняв, антипатия, от-

връщение, погнуса; 

 чувство за вина; 

 обезкуражаване и равнодушие; 

 изолация и отдръпване; 

 негативизъм; 

 постоянно чувство на умора преди 

и след работа; 

 често поглеждане на часовника; 

 загуба на позитивни нагласи спря-

мо клиентите; 

 отлагане на контактите с клиенти-

те; 

 съпротива срещу телефонни разго-

вори и посещения на клиенти; 

 стереотипизация на клиентите; 

 цинизъм и укорително поведение 

спрямо клиентите; 

 неспособност за концентрация и 

изслушване на клиентите; 

 чувство за собствена „вцепене-

ност”; 

 нарастващо чувство за работа по 

инструкции; 

 често отсъствие от работното мяс-

то; 

 избягване на дискусии с колеги; 

 съпротива срещу промени; 

 недоверие и параноидни представи; 

 често занимание със себе си; 

  ригидност в мисленето; 

 увеличен прием на медикаменти за 

контрол на поведението;  

 нарушения на съня; 

 по-голямо предразположение към 

настинки и грип; 

 нарастващо главоболие; 

 стомашни и чревни оплаквания; 

 прекалена употреба на медикамен-

ти и наркотици; 

 проблеми с брака и семейството. 

Buchka & Hackenberg (1987) и Pines, 

Aronson & Kafry (1993) разделят симпто-
мите в три категории: 

 телесно изтощение – липса на енер-

гия, хронична умора, чувство за сла-

бост, досада, повишена опасност от 
злополуки; мускулни спазми и болки 

в гърба, колебания в теглото, пови-

шено предразположение към различ-
ни заболявания, безсъние, увеличен 

прием на психо-активни и сънотвор-

ни вещества и укрепващи средства; 

 емоционално изтощение – унилост, 

безпомощност, чест плач, неконтро-
лируем изблик на чувства, емоцио-

нална празнота, раздразнителност, 

чувство за самота и обезсърченост; 

 интелектуално изтощение – нега-

тивна нагласа спрямо собствената 

личност, работата и живота, чувство 

за малоценност, липса на самоува-
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жение, ограничаване на контактите и 

комуникацията, презрителни, ци-

нични и агресивни атитюди.   
Burisch (Burisch, 1994:17-18) предлага 

обширна и диференцирана симптоматична 

картина по отношение на процесуалния 
характер на синдрома. Той разграничава 

седем главни категории: 

 предупредителни симптоми на 

началната фаза; 

 редуцирана ангажираност; 

 емоционални реакции и обви-

нения; 

 отслабване, западане; 

 духовно обедняване, повърх-

ностност; 

 психосоматични реакции; 

 отчаяние. 

Според Burisch последователността на 

предложените главни категории е въз-
можно да варира и не е задължително 

симптомите да се проявяват в този поря-

дък. Например, психо-соматичнии реак-
ции могат да се прояват и в началните 

фази на „бърнаут” (Burisch, 1994, с. 16-

26). 

Предупредителните симптоми на 
началната фаза са диференцирани в две 

подкатегории: 

 свръхангажираност към целите – 

хиперактивност, увеличаване на 
доброволния, неплатен труд, чувство 

за незаменимост, чувство за недос-

тиг на време, отричане на собстве-
ните нужди, потискане на неуспехи-

те и разочарованията, ограничаване 

на социалните контакти само до кли-

ентите;   

 изтощение – хронична умора, липса 

на енергия, недоспалост, повишена 

опасност от злополуки. 

Редуцираната ангажираност е предс-
тавена от четири подкатегории: 

 към клиенти и пациенти  - загуба на 

илюзиите, загуба на положителните 

чувства спрямо клиентите, по-голяма 

дистанцираност към клиентите, из-
бягване на контакти с клиенти или 

колеги, нарушение на вниманието при 

интеракциите с клиентите, премества-
не на акцента от помощ към контрол, 

обвинения на клиентите за проблеми-

те, повишено акцептиране на конт-
ролни средства (например наказания 

или успокоителни медикаменти), сте-

реотипизиране на клиенти, ученици и 

др., изтъкване на специализиран жар-
гон, дехуманизация. 

 към всички останали – неспособност 

да даваш, студенина, загуба на емпа-

тията, неспособност за транспозиция 
(разместване, преместване), неразби-

ране, затруднения свързани с изслуш-

ването на другите, цинизъм. 

 към работата – загуба на илюзиите, 

негативно отношение към работата, 
досада и отвръщение от работата, 

съпротива да се ходи ежедневно на 

работа, постоянно поглеждане към ча-
совника, фантазии за бягство, замеч-

таност, удължаване на почивката, за-

къснения за работа, отсъствие от ра-
ботното място, преместване на акцен-

та към свободното време, „разцъфане” 

през уикенда, повишаване на значи-

мостта на материалните неща за из-
питване на задоволство от работата; 

 повишени претенции – загуба на 

идеализма, концентрация върху собс-

твените изисквания, чувство за липса 
на признание, чувство за експлоата-

ция, ревност, проблеми с партньора, 

конфликти със собствените деца. 

Емоционалните реакции и обвине-
ния са разпределени в две подкатегории: 

 депресия – чувство за вина, редуци-

рано самоуважение, „потъване” в соб-

ствените мисли, самосъжаление, лип-
са на чувство за хумор, безпричинен 

страх и нервност, внезапна промяна 

на настроението, намалено емоцио-
нално допустимо натоварване, огор-

чение, безучастност, чувство на вце-

пененост и празнота, чувство за сла-

бост, склонност за плач, безпокойст-
во, чувство за затъване, апатия, без-

помощност, безсилие, песимизъм, фа-

тализъм, суицидни мисли; 

 агресия – обвиняване на останалите и 

на „системата”, отричане на собстве-

ното участие („аз нямам нищо общо с 

това”), нетърпение, капризност, нето-
лерантност, неспособност за компро-

миси, мърморене, негативизъм, разд-

разнителност,  избухливост, гняв, за-

таено чувство на вражда, скрита неп-
риязън, дефанзивност, параноидни 

представи, недоверие, чести конфлик-

ти с останалите. 
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С отслабването, западането са свър-

зани четири подкатегории: 

 намаляване на когнитивните спо-

собности за постижения – отслабване 
на концентрацията и паметта, неспо-

собност за извършване на комплексни 

задачи, неточност, дезорганизация, 
неспособност за вземане на решения, 

неспособност за даване на ясни указа-

ния; 

 намаляване на  мотивацията – на-

малена иницииативност, намалена 
продуктивност, работа по предписа-

ние; 

 намаляване на креативността – на-

малена фантазия и гъвкавост на мис-
ленето; 

 намаляване на способностите за 

диференциация – ригидно „черно-

бяло” мислене, съпротива срещу про-
мените. 

„Обедняването” се представя от три под-

категории: 

 на емоционалния живот – обеднява-

не, повърхностност на емоционалните 
реакции; равнодушие; 

 на социалния живот -  намален ли-

чен интерес към останалите или екс-

цесивно (ексцесивен – крайна проява, 

прекаляване, невъздържаност, излиза-

не извън определени норми, остро 

стълкновение, изстъпление, критично 

усилване или повишаване на нещо) 

обвързване с отделни хора; избягване 

на неформалните контакти, търсене на 

по-интересни контакти, избягване на 
разговори за собствената работа, 

особнячество, чудатост, занимание 

със себе си, самота; 

 на духовния живот – отказване от 

хобитата, дезинтерес, скука. 
Към психосоматичните реакции  се 

отнасят следните симптоми – отслабване 

на имунната система, неспособност за 
релаксация, безсъние, кошмари, сексуални 

проблеми, зачервяване на лицето, сърце-

биене, стягане в гръдната област, затруд-

нено дишане, ускорен пулс, повишено 
кръвно налягане, мускулни спазми, болки 

в гърба, главоболие, нервни тикове, сму-

щения в храносмилането, гадене, язви на 
стомаха и дебелото черво, промяна в тег-

лото, промяна на хранителните навици, 

повишен прием на алкохол, кафе, тютю-

неви изделия и други дроги. 

Отчаянието се характеризира с нега-
тивно отношение към живота, безнадежд-

ност, безсмисленост, суицидни намерения, 

екзистенциално отчаяние (Burisch, 
1994:18-19). 

Gamsjäger  (Gamsjäger, 1994) разпределя 

„бърнаут” симптомите в пет категории: 

 когнитивни – съпротива срещу необи-

чайното, срущу промени и реформи, 
липса на гъвкавост, отбранително отно-

шение, песимизъм, поставяне под съмне-

ние смисъла на собствената дейност, от-
чаяние от самия себе си, негативно от-

ношение към собствената личност, уче-

ници и колеги, отричане и потискане на 

собствените отговорности респ. отправя-
не на обвинения към другите хора, де-

персонализиране т.е. предметно възпри-

емане, както и безучастно и неемпатийно 
отношение към клиенти, ученици и нуж-

даещи се от помощ; 

 афективни – нервност, напрежение, 

емоционално изтощение, апатия, склон-
ност към депресия, чувство за страх, са-

мота, скука, чувство за вина, чувство за 

безпомощност, изблици на ярост, агресия 

и др; 

 външни и видими симптоми на пове-

дението – дълги отсъствия, изолация, 

чести закъснения, липса на концентра-

ция, повишена опасност от злополуки, 
липса на концентрация в работата, уве-

личен прием на определени медикаменти 

и психо-активни вещества (кафе, нико-
тин, енергийни напитки, сънотворни, ек-

стази и др), завишен апетит или липса на 

такъв и др;  

 физиологични – физическо изтощение, 

хронична умора, безсъние, често боледу-
ване (простуди, вирусни инфекции, миг-

рени), мускулни спазми, видими колеба-

ния в теглото, стомашни язви, смущения 
в храносмилането, кожни проблеми, на-

рушения в кръвообръщението, липса на 

енергия, намалена способност за коорди-
ниране на тялото и др. ; 

 промени в социалните отношения – 

влошаване на отношенията с близките от 

професионалната и личната сфера, уве-

личаване на комуникативните проблеми 
и конфликтните ситуации,  професио-

налните интеракции се характеризират с 

нетолерантност, циничност, недоверчи-
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вост, без разбиране,  резигниращи или 

агресивни, отбранителни поведенчески 

реакции, намаляване на личните контак-
ти и интереса към тях, засилваща се изо-

лация и др . 

M. Ortlepp (Ortlepp, 2012:289-290) смята, 
че не е възможно индикаторите на бърнаут да 

се ограничат до фиксиран диапазон на чо-

вешката природа. Според него по-скоро става 

въпрос за определен брой различни симптоми 
в три отделни области: 

 интелектуална – нарушена концентра-

ция, затруднения с паметта, задръжки в 

мисленето, умствени блокади, загуба на 
интерес, нерешителност при вземане на 

решения, намаляване на постиженията в 

интелектуалната сфера (по Hagemann, 

2003: 251); 

 физическа – увелечение на тривиални 

инфекции, сърцебиене и нарушения на 

сърдечния ритъм, високо кръвно наляга-

не, главоболие, умора, безсъние, виене на 
свят, храносмилателни смущения, шум в 

ушите, нарушения на слуха, болки в 

гърба и мускулите, дискова херния  (по 
Bergner, 2008:11); 

 психическа – симптомите включени в 

тази област са най-ясни и лесни за раз-

познаване от околните – загуба на жиз-

нерадостта, спонтанността и креативно-
стта, депресивно настроение, раздразни-

телност, загуба на самоувереност и само-

чувствие, безнадежност, отчаяние и без-
перспективност, които в най-тежки слу-

чаи могат да доведат до суицидни прояви 

(по Hagemann, 2003: 252). 
В контекста на комплицираната симпто-

матика на „бърнаут”-синдрома,  могат да се 

диференцират пет групи ключови симптоми, 

които в комбинация пораждат нарушения във 
всички сфери на човешкия живот: 

 физически симптоми – физическа умо-

ра; изтощение; ниска възприемчивост и 

реактивност при промени във външната 
среда (отсъствие на реакция, на любо-

питство към новостите или липса на 

страхова реакция при опасна ситуация); 
обща астенизация (слабост, понижена ак-

тивност и енергия, влошена биохимия на 

кръвта и хормоналните показатели); на-

маляване  или увеличаване на теглото; 
постоянно или частично безсъние или 

постоянно сънливо състояние и желание 

да се спи през целия ден; видимо затруд-
нение на външната и вътрешната сензор-

на чуствителност (влошено зрение, слух, 

обоняние, осезание, загуба на вътрешни-

те телесни усещания);  затруднено диша-
не, задух; световъртеж; прекомерно из-

потяване; повишено кръвно налягане; 

язви и възпалителни заболявания на 
кожата; вегетативни разтройства; бо-

лести на сърдечно-съдовата система; 

 емоционални симптоми  – липса на 

емоции; песимизъм; цинизъм и без-

сърдечност в работата и личния жи-
вот; безпомощност и безнадеждност; 

раздразнителност; агресивност; пови-

шено ниво на тревожност; безпокойс-
тво; постоянно чувство на страх; раз-

сеяност; депресия; чувство за вина; 

нервен плач; хистерия; чести нерви 

сривове; душевни терзания; осамоте-
ност; загуба на идеали, надежди и 

професионални перспективи; 

 поведенчески симптоми  – роботно 

време повече от 45 часа седмично; по 
време на работа се появява умора и 

желание за почивка; усещане, че ра-

ботата става все по-тежка, а изпълне-
нието и все по-трудно; постоянно, без 

необходимост работата се взема за 

вкъщи, но и там не се върши; трудно 

вземане на решения; чувство за без-
полезност, намаляване на ентусиазма 

по отношение на работата, безразли-

чие към резултатите; малки физически 
усилия; прибягване до употреба на 

алкохол, лекарства, наркотици; чести 

нещастни случаи – падания, травми, 
аварии и др.; импулсивно емоционал-

но поведение; 

 когнитивни/интелектуални симп-

томи – занижен професионален инте-

рес към новите теории и идеи, към ал-
тернативните подходи при решаване-

то на проблемите, предпочитание към 

стандартните, шаблонните, рутинните 
подходи; занижена самооценка; слабо 

участие или отказ от участие в ескпе-

рименти, тренинги и др.; формално 
изпълнение на професионалните за-

дължения; скука, апатия и липса на 

интерес към живота;  

 социални симптоми  – ниска социал-

на активност и ангажираност; ограни-
чени социални контакти на работното 

място; социална изолация в работата 

и в дома; намалена активност по от-
ношение на интересите, хобито; усе-
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щане за недостатъчна подкрепа от 

страна на семейството, приятелите, 

колегите. 
Всеки един от описаните по-горе симпто-

ми сам за себе си може да се отнася и 

за напълно здрави хора, но появата на 
повече симптоми в комбинация са 

сигнал за евентуалната проява на 

„бърнаут” синдрома. 

На основата на представената многос-
пектърна симптоматична картина могат до 

се изведат три основни признака на „бър-

наут”: 

 пълно изтощение; 

 избягване на контактите с хората 

и отсъствие от работа;                         

 усещане за неефективност и лип-

са на напредък в професията. 

(http://lifeline.by/library/551.html) 
Най-застрашени от бърнаут синдрома 

са хората, които трудно казват „не”, които 

не могат да поставят граници и не позна-

ват своите възможности и предели. Те 
обикновено имат силно развито чувство за 

вина и съвест и трудно говорят за чувст-

вата си пред другите. Има и социално-
обществени предпоставки, които могат до 

доведат до „прегаряне” -   ниско заплащане, 

лош работен климат, силно йерархична 

структура, огромна отговорност. 
Какво трябва да правят хората за да не из-

паднат под влияние на бърнаут синдрома? 

Трябва да забележат симптомите, да се научат 
да бъдат критични към себе си, да осъзнаят, 

че имат проблем.  
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IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES ON CHILD PLAY 
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ABSTRACT: The article refers to a study whose purpose is to establish the impact of new technologies on 

children's development. In this regard, the task is to promote the positive and negative aspects of digital 
technologies, and to explore and analyze the views of parents and children on these technologies as a factor of 

development. In particular to specify what part of the everyday life of children are and whether they are 

preferred by outdoor play. 

The fact is that the interactive features of the new technologies suggest search and analysis of the behavior of 

children in a new creative environment, which requires corresponding effort by educators and parents. 

Key words: digital technologies, child's play, child development 

 

Въведение 

 
Необикновена е скоростта, с която новите 

технологии завладяват земното кълбо. Пер-

манентното им използване е причина за ко-
ренна промяна в живота на съвременното об-

щество. Като доминиращ тип общуване днес 

се определя „информационната кооперация”, 
осъществявана посредством информационно-

компютърните технологии. За най-

забележителни характеристики се считат по-

казателното нарастване на разпространението 
на данни, незабавен достъп до факти и ин-

формация, посредничеството на информация-

та като универсална форма на дейност в 
ежедневието.  

На лице е нова технологична революция 

[Кастелс, М., 2004, с.43], свързана с внедря-
ването на информационните и комуникаци-

онните технологии във всички сфери на чо-

вешката дейност. Това, което отличава съв-

ременната революция е използването на поз-
нанието и информацията в различни устройс-

тва за генериране на знания, обработка и пре-

даване на информация в един кумулативен 
цикъл на обратна връзка между въвеждането 

на една нова технология, нейното използване 

и разгръщането ѝ в нови сфери на приложе-

ние [Кастелс, М., 2004, с.43].     
В тази връзка успоредно с развитието на 

световната интернет мрежа и усъвършенства-

нето на компютърните технологии все по-
актуални стават изследванията на педагоги-

ческите възможности на компютърните сис-

теми, технологии и програми. На този етап 
почти няма домове и места, в които да няма 

компютър. Много деца са привлечени от 

компютъра, таблета и смартфона, искат да ги 
разбират и си служат с тях още преди да пос-

тъпят в детска градина. Още преди да навър-

ши три години детето се заглежда в тях. Те 
привличат вниманието му с това, което става 

върху екрана. [Янакиева, Е., 2007, с.30] 

Именно новите дигитални технологии 

продуцират възможността да се открие пред 
децата едно ново общество – обществото 

„Интернет”. Влиянието им върху детското 

развитие не може да се сведе само върху това 
какво децата вземат от медиите, но и върху 

това какво те ценят, какви личности ще бъдат, 

чрез използването на тези съвременни обра-
зователни средства. Интерактивните характе-

ристики на новите дигитални технологии 

предполагат търсене и анализ на поведението 

на децата в една нова среда на творчество, 
която изисква и съответните усилия от страна 

на педагозите и родителите.  

 

Изложение 

 

1. Мястото на съвременните технологии в 

живота на детето 
Глобалната организация на новите техно-

логии отредиха на комуникационните систе-

ми доминираща роля в социокултурната ди-
намика на планетата.  
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В съвременния свят компютърът, таблетът 

и смартфонът са неотделима част от ежедне-

вието и затова подготовката на децата за ра-
бота с тях в предучилищна възраст не трябва 

да се пренебрегва. Основните направления в 

подготовката за работа са насочени към фор-
миране на умения за: 

1) търсене на информация; 

2) учене посредством тях; 

3) затвърдяване, обобщаване и упражня-
ване посредством тях [Ванева, В., А., Велева, 

2009, с.5]. 

Компютърът, таблетът и смартфонът са 
нови средства за обучение и възпитание на 

децата, които се  включват в общата система 

на игровата дейност. Дигиталните игри са 

средство за запознаване на децата с новите 
информационни технологии и формиране на 

механизми за опериране със знакови форми 

на мислене. Известно е водещото значение на 
общуването за формиране на детската лич-

ност. В тази връзка са сериозни опасенията, 

че компютърната игра лишава децата от пъл-
ноценно човешко общуване. В  процеса на 

дигиталните игри някои психолози отбеляз-

ват, че се усилва емоционалното въздействие 

с устройствата. Децата ги възприемат не 
просто като играчки, а като живи същества 

[Миленски, И., 1996, с.3]. 

 

2. Характеристики на игрите с новите ус-

тройства и тяхното влияние 

Условно съвременните игри могат да се 
разделят на „игри с движения” и „стратеги-

чески игри”. При игрите с движения се изиск-

ва предимно сръчност, концентрация, изд-

ръжливост и бързина на реакциите. При стра-
тегическите игри играчът влага знанията си и 

измисля пътища и начини за реализирането 

им. Съществуват и игри, обединяващи тези 
два типа, както и учебни игри, комбиниращи 

определено познавателно съдържание с удо-

волствието от самия процес на игра. 

Многообразието на игрите е безспорно, 
както и пленяващата им сила. Това се дължи 

на: 

 удоволствие и напрежение: богатст-

во от сменящи се картини, необходимост от 
бързо действие. Напрежението винаги е свър-

зано с определено количество страх, като в 

компютърните игри този страх е контролиру-
ем и ограничен; 

 стремеж към успех: компютърните 

игри предизвикват играча - той действа и 

веднага получава обратно съобщение за ре-

зултата от своето действие (грешки, точки, 

продължение на действието, край на играта). 

Всичко това стимулира детето към старти-
ране на нова игра, поощрявайки увереността 

в собствените му възможности. „Влиянието 

на компютърните игри” е тема, която е мно-
гостранно описана в разнообразни литератур-

ни източници. Правени са и множество екс-

периментални проучвания, но всъщност е до-

казано съвсем малко. Предполагаемите влия-
ния могат да се групират по следния начин: 

 Поощряване на умения: упражняват се 

бързина на реакциите, памет, координация, 
предвиждане на резултата от собствените 

действия и способност за вникване в специ-

фична информация. Тези умения имат отно-

шение към бъдещия живот и професионално-
то развитие на съвременните деца. В литера-

турата по този въпрос критичните схващания 

се отнасят до няколко основни точки, а имен-
но, че чрез компютрите децата се отклоняват 

от реалността; не действат в социален план; 

не общуват с връстници. 
 Влияние върху чувствата и нагласите 

на децата: наличието на деструктивни игри 

не може да се отрече - убийства, наранявания, 

рушене, доразрушаване на образа на собстве-
ния играч в играта. Тези игри са по-

характерни за училищната възраст, отколкото 

за предучилищната. От една страна, според 
много изследователи в тях става преработка 

на агресията от реалността. В играта агресо-

рът бива унищожен и играчът владее ситуа-
цията. В игровия свят детето отчасти изглаж-

да нараняванията, които получава в реалност-

та, и не е необходимо да ги преглъща несмля-

ни. Основополагащите житейски нагласи, не-
достатъчното уважение към другите и към 

света или преобладаващото отбранително и 

нападателно поведение възникват от прежи-
вяванията в ежедневието, а не от играта. От 

друга страна, необходимо е детските игри, 

особено в предучилищна възраст, да се регу-

лират от педагога, да се организират в подхо-
дящо време, комбинирани с други активности 

в групата. 

 Липса на отношение към реалността 
и индивидуалността: детската игра поначало 

е междинна област между фантазията на от-

делния играч или на група играчи и реалност-
та. Детето оформя реалността в играта си по 

такъв начин, че да може да действа в нея спо-

ред възможностите и желанията си. Този 

междинен свят се основава на чувствата и 
идеите на детето, подчинени на съответни 
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игрови правила. При компютърните игри това 

до голяма степен е ограничено от предвари-

телно определеното игрово пространство. Иг-
рачът не оформя играта си според собствена-

та си своеобразна фантазия и реалност, а 

действа в симулиран свят, в който предопре-
делени са и възможностите му за действие, и 

техните влияния. Липсват индивидуалността 

на истинската игра, неповторимостта и отво-

реността ѝ. Детето не е творец в собствения 
си игров свят. 

Може да си обобщи, че компютърните иг-

ри поощряват определени умения, но те не са 
истинска игра [Спиридонова, Л., 2009, с.45-

46]. 

 

3. Детското интернет общество 
Интернет – обществото влияе и създава 

своеобразно детско общество, което до извес-

тна степен предопределя модела на семейната 
социализация. Ето защо възниква необходи-

мостта  да се определят критерии и показате-

ли, по които да се направи конкретна оценка 
относно изграждането на онези „медийни 

умения” и „творчески навици”, включващи в 

социализацията не само телевизията, киното, 

видеото, но преди всичко Интернет и компю-
търните медии - мултимедиите.  

Връзката „детско общество - творчество - 

интернет общество” предопределя изгражда-
нето наистина на една нова култура, свързана 

с технологията – дигиталните постижения, но 

на основата на постиженията на цивилизаци-
ята. Критичния анализ на уеб - страниците за 

деца показва невероятното богатство от въз-

можности, което технологията дава за разп-

ространяване на информация от социален и 
художествен вид за развитие на творческите 

способности [Ангелов, Б., М. Миленова, В. 

Стойчев, 2008, с.7-8]. 
На фона на положителния образователен и 

развиващ аспект на модерните технологии 

възниква въпросът: Къде и в каква степен на-

мират място свободните игри навън? На детс-
ката площадка, на пясъчника, с връстниците? 

Могат ли те да бъдат заменени от техноло-

гичните такива? Въпроси, чийто отговор са от 
особено значение. В тази връзка е и настоя-

щото проучване относно визирания проблем.  

 

4. Анкетно проучване на деца и родители 

Живеем в епоха, в която съвременните 

технологии заемат изключително голяма част 

от ежедневието на всеки. Напълно естествено 
е подрастващите да следват примера на зао-

бикалящото ги общество. Въз основа на това 

целта е да се установи дали децата днес игра-

ят въпреки силното въздействие на новите 
технологии. 

В тази връзка е проведена анкета с 55 деца 

на 5 – 10 годишна възраст от ОДЗ №1 „Морс-
ка звезда” - гр. Бургас, и ОУ „Елин Пелин” - 

гр. Бургас, както и с 48 от техните родители. 

Чрез анкетата се установи и анализира мне-

нието на родителите и децата относно при-
съствието на новите технологии в детското 

ежедневие. Представени са част от въпросите 

и отговорите, отправени към респондентите:  
 

4.1 Към децата: 

 

 Колко често използвате компютър 

или таблет? 
Целта на този въпрос е да се установи при-

състват ли перманентно технологиите в жи-

вота на децата. Отговорите показват, че 37,5% 
ги използват всеки ден; 50% - няколко пъти в 

седмицата; 12,5% - много рядко. Обобщените 

резултати са изобразени в диаграма №1. 
 

Диаграма №1 
 

 
 

 За какво най-често ги използвате? 
Чрез този въпрос се разбира, че 87,5% ги 

използват за игри и забавления; 0% - за ин-

формация или придобиване на знания; 12,5% 

- и за двете. Резултатите са обобщени в диаг-
рама №2 и са показателни, че игрите са при-

чина за проявата на голям интерес към техно-

логиите от страна на децата на тази възраст. 

 

Диаграма №2 
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 Кое предпочитате: компютърните 

игри или игрите навън? 
Целта е да се уточни за кои игри желание-

то на децата е по-голямо. В случая - 12,5 % от 
тях са посочили, че предпочитат компютър-

ните игри, 50% - игрите навън и за 37,5 % са 

еднакво значими. Данните са представени в 
диаграма №3. Очевидно голям процент от 

децата не поставят приоритет на компютър-

ните игри, но реализиране на желанието им за 

игри навън е силно зависимо от възрастните. 
 

Диаграма №3 
 

 
 

 Колко често играете навън?  

В този случай се установява дали децата 

играят навън и колко често. Резултатите са 

следните: 56,2% от децата играят навън всеки 
ден, 31,25% - няколко пъти в седмицата и 

12,5% - много рядко. Представени  чрез диаг-

рама №4, те визират положителна тенденция, 
относно времето, което възрастните отделят, 

за да могат децата да играят извън дома с 

връстниците си.   
 

 Каква книжка предпочитате?        

Целта е да се уточнят предпочитанията на 

децата относно вид книга - на хартиен носи-

тел или на електронен. Отговорите са следни-

те: 6,25% предпочитат книга на електронен 
носител, 75% - книга на хартиен носител и 

18,75% - харесват и двата варианта еднакво. 

Данните са представени чрез диаграма №5. 

 

Диаграма №4 
 

 
 

Диаграма №5 

 

 

 
Резултатите доказват, че все още книжките 

на хартиен носител са приоритетни за децата 

от предучилищна възраст. 

 

4.2 Към родителите: 

 Колко често Вие използвате ком-

пютър или таблет?  

Дали родителите използват новите техно-
логии и колко често е целта на въпроса отп-

равен към тях. Резултатите сочат че: 75,86% 

от тях ги използват всекидневно, 10,34% - 

няколко пъти в седмицата, 13,79% - много 
рядко. Данните са представени чрез диаграма 

№6. 

 

 

 

 

 

 

игри навън всеки ден 

игри навън няколко 
пъти в седмицата 

много рядко 

книга на хартиен 
носител 

книга на електронен 
носител 

и двете 
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Диаграма №6 
 

 
 

Това е потвърждение, че във всяко семейс-

тво използването на масовите технологии е 
ежедневие, а това със сигурност рефлектира 

върху детската игра. 

 От колко годишна възраст Вашето 

дете използва компютър, таблет или смар-

тфон?  
В случая става ясно от каква възраст роди-

телите позволяват на децата си да използват 

дигитални устройства. Резултатите са факт, 

че 58,62% още на 4-6 годишна възраст имат 

тази възможност, 20,68% - от 6-8 годишна 
възраст и 20,68% - от 8-10 годишна възраст. 

Представени обобщено на диаграма №7 те 

визират, че повече от 50% от възрастните 

предоставят на децата си да използват съвре-
менните технологии още на много ранен етап, 

което не е положителна тенденция. 

 

 

Диаграма №7 
 

 
 

 Ограничавате ли достъпа до ком-

пютър или таблет на Вашето дете? 
Чрез отговорите на този въпрос се разбира 

дали родителите следят за времето, което 

прекарват децата им с дигиталните техноло-
гии. Оказва се, че 41,37% от родителите огра-

ничават достъпа на децата си, 48,27% - само в 

определени случаи, а 10,34% - не ги ограни-
чават. Тези проценти са представени чрез ди-

аграма №8. Тук отново е голям процента 
(приблизително 50%), при който родителите 

не ограничават използването от децата на 

компютърните технологии. Изводът е, че на 
тази възраст подрастващите имат постоянен 

достъп до технологиите, което става повод 

това да се превърнат в навик още в доучи-
лищния период. 

 

Диаграма №8 
 

 
 

 Бихте ли използвали ограничаване-

то от компютър, таблет или смартфон като 

вид наказание? 

Този въпрос е много показателен относно 

мнението на родителите и приложението на 

лишаване от достъп до дигиталните устройс-

тва, като средство за наказание. Отговорите 
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са следните: 51,72% от тях биха използвали 

този метод, 27,58% - може би, а 20,68% - от-

говарят отрицателно. (Диаграма №9). В слу-
чая е показателно, че за повече от половината 

деца в предучилищна възраст съвременните 

технологии са много важна част от ежедневи-

ето им, след като биха се използвали от стра-

на на не малък процент от родителите като 
средство за наказание. 

 

Диаграма №9 
 

 
 

 Според вас какво е влиянието на 

съвременните технологии върху играта на 

децата и върху цялостното им развитие? 

Целта е да се проучи мнението на родите-
лите относно влиянието на новите технологии 

върху децата и по-точно върху тяхната игра. 

От анкетираните родители - 3,44% считат, че 
технологиите имат положително влияние 

върху децата и не влияят върху играта им, 

20,68% - смятат, че влиянието им е отрица-

телно и има силно отражение върху игрите 
навън, и 75,86%  са на мнение, че действието 

им е двояко, т.е. те рефлектират както поло-

жително, така и отрицателно. Тези данни са 
представени на диаграма №10. 

 

Диаграма №10 
 

 
 

Става ясно, че почти всички родители от-

читат положителното и отрицателното влия-

ние на новите технологии като еквивалентно. 
Може би изхождайки от този факт и от пре-

комерната си ангажираност, голяма част от 

тях не проявяват достатъчен контрол и не ог-
раничават децата си във времето им ангажи-

рано с новите технологии. Това е проблем, 

върху който трябва да се обърне особено 
внимание и да се вземат превантивни мерки, 

за да не бъде изцяло заменена в бъдеще детс-

ката игра от изключително динамичните тех-

нологии на съвремието. 

 

Заключение 
 
Живеем в ново, хипермодерно, изпълнено 

с безброй изкушения време. Време на вирту-

алности и симулации. Време, в което медий-

ната среда е доминираща. Още от най-ранна 

възраст децата притежават - компютър, таб-
лет или смартфон. Посредством тях в много 

случаи в максимална степен задълбочавайки 

се в своите виртуални игри те забравят - ис-
тинската, същинската детска игра. Игнорират 

действителната среда от връстници, както и 

реалните отношения и чувства.  
От направеното изследване става ясно, че 

на този етап дигиталните технологии са мно-

го желани от децата и заемат голяма част от 

времето им, но за момента те не провокират 
игнориране на истинската детска игра – са-

мостоятелна и съвместна. В подкрепа на 

твърдението са и резултатите от проучването 
визиращи, че за половината от респонденти-
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те, тези игри са с приоритет и 56,2% от тях ги 

упражняват всекидневно.  

Съвременните игри са несъпоставими с 
игрите на децата в миналото. Днес подраст-

ващите са лишени от така потребния им со-

циален живот, от необходимото реално общу-
ване, при което е налице трудна адаптация и 

социализация. Играта сред природата е ряд-

кост. Обездвижването е основен проблем, 

който е причина за липса на физическа и пси-
хическа активност. Децата живеят в един не-

реалистичен, измислен от тях свят, изпълнен 

с престъпления и вредни примери, водещи до 
изграждане на лоши навици.  

Ето защо, една от основните задачи на пе-

дагози и родители е да установят и осигурят 

баланса между дигиталните игри и игрите 
навън. Последните никога и с нищо не могат 

да бъдат заменени, защото те са най-

естественият и ефективен начин детето да се 
развива оптимално – физически, психически 

и социално. 
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Въведение 

 

През последните двайсет и пет години 
българското общество се развива динамично 

в условията на новите технологии и процеси-

те на световна глобализация. Промените в 

обществения живот настъпват все по-
ускорено и стават все по-многообразни и ин-

тензивни. Днес очакванията към образова-

нието са големи и те могат да се разглеждат в 
контекста на изграждане на един мирен и 

демократичен свят, в който човешките права 

се зачитат. Бързо променящото се общество, 
динамичните глобални и локални промени 

поставят пред образованието нови предизви-

кателства, рискове и отговорни задачи, които 

трябва да се решат както в национален план, 
така и на ниво училище.  

Откакто съществува училището като ин-

ституция винаги има проблеми с дисциплина-
та. Съобразно особеностите на обществено-

икономическото и политическо устройство, 

различните общества търсят подходящи на-
чини за справяне с тези проблеми. Основна 

задача на училището е чрез определен набор 

от мерки и итервенции да осигури подходящ 

дисциплинарен ред.  
Същността на дисциплината се изразява в 

спазване на определени правила и норми в 

обществото, в училище, в семейството и т.н., 
които могат да са както външно зададени за 

личността, така и вътрешно детерминирани. 

Смисълът на понятието „дисциплина” е съот-

ветствието между външните и вътрешните 
императиви и собственото поведение. Дисци-

плината се свързва с волята да се изпълняват 

разумни изисквания, намиращи своите осно-

вания в здравата човешка логика. Реализация-

та на дисциплината изисква не толкова анализ 
на целесъобразността на изискванията, кол-

кото тяхното единство със собствения свето-

глед. Интересите на социалната група, към 

която личността принадлежи, интересите на 
самата личност, значимостта на преследвани-

те цели са аргументите за реализиране на 

дисциплината. 
Традиционно параметрите на дисциплина-

та в българското училище се задават в офици-

алните нормативни документи на образова-
телното министерство и в голяма степен те 

отразяват правата и задълженията на всички 

участници в образователно-възпитателния 

процес, както и съответните санкции при на-
рушаване на установения училищен канон. 

Дисциплината е свързана със спазването 

на определени изисквания. Чрез тях се регу-
лира поведението. Ако тези изисквания не се 

спазват, поведението се определя като непри-

емливо. За да се постигне промяна в поведе-
нието „обикновено се прибягва до някакъв 

вид външен стимул, т.е. определен вид награ-

да или наказание” ( Кон, 2011:9). 

 

Наказания на учителите 

Дисциплинарният ред в училище се отнася 

за учениците и за учителите. Както учениче-
ската общност, така и учителската колегия 

независимо от позициите на времето си по-

зволява да нарушава определените правила и 

норми в училищната институция. Всяко не-
съблюдаване на установения училищен канон 

е нарушаване на трудовата дисциплина,  при 
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което на учителите се налагат наказания. На-

казанията са принудителни мерки за неспаз-

ване на дисциплината, санкция за неправо-
мерно поведение.  Според  чл. 40 а (5) от За-

кона за народната просвета (ЗНП) „лицата 

носят дисциплинарна отговорност по реда на 
Кодекса на труда, съответно по реда на За-

кона за държавния служител (ЗНП).  

Не е ясно поради какви причини законо-

дателят предвижда да се спазват разпоредби-
те на Закона за държавния служител, при ус-

ловие, че учителите не са държавни служите-

ли. Учителският труд винаги е неоценен. Ця-
лото ни съвременно общество гледа на учите-

ля с пренебрежение. Възниква реторичният 

въпрос: Защо учителят не е държавен служи-

тел – нали изпълнява държавните изисквания 
и цялата му дейност е в услуга на държавата и 

обществото?! Освен това Законът за държав-

ния служител като цяло (с много малки из-
ключения) повторя разпоредбите на Кодекса 

на труда.  

В глава девета „Трудова дисциплина”, 
раздел ІІІ „Дисциплинарна отговорност”, чл. 

186 в Кодекса на труда е записано, че „ви-

новното неизпълнение на трудовите задълже-

ния е нарушение на трудовата дисциплина. 
Нарушителят се наказва с предвидените в 

този кодекс дисциплинарни наказания неза-

висимо от имуществената, административно-
наказателната или наказателната отговорност, 

ако такава отговорност се предвижда” (КТ). 

Според Кодекса на труда нарушения на 
трудовата дисциплина са: 

 закъснение, преждевременно напускане 

на работа, неявяване на работа или неуплът-

няване на работното време; 

 явяване на работника или служителя на 

работа в състояние, което не му позволява да 
изпълнява възложените му задачи; 

 неизпълнение на възложената работа, 

неспазване на техническите и технологичните 

правила; 

 произвеждане на некачествена продук-

ция; 

 неспазване на правилата за здравословни 

и безопасни условия на труда; 

 неизпълнение на законните нареждания 

на работодателя; 

 злоупотреба с доверието и уронване на 

доброто име на предприятието, както и разп-

ространяване на поверителни за него сведе-

ния; 

 увреждане на имуществото на работода-

теля и разпиляване на материали, суровини, 

енергия и други средства; 

 неизпълнение на други трудови задълже-

ния, предвидени в закони и други нормативни 
актове, в правилника за вътрешния трудов 

ред, в колективния трудов договор или опре-

делени при възникването на трудовото пра-
воотношение (КТ, чл. 187). 

Всички изброени по-горе нарушения са 

такива, които възникват в рамките на едно 

вече съществуващо трудово правоотношение. 
Изброяването на видовете нарушения на тру-

довата дисциплина не е изчерпателно и не 

обхваща всички възможни нарушения.  
В Закона за държавния служител, в раз-

дел ІІ „Дисциплинарна отговорност”, чл. 89 

освен неизпълнението, забавянето и неспаз-
ването на служебните правомощия и задъл-

жения са посочени и следните нарушения: 

 неспазване на правилата на Кодекса за 

поведение на служителите в държавната ад-

министрация.  

 дисциплинарно нарушение извършва и 

ръководител, който не е обърнал внимание на 

оплакване на гражданите за нарушение из-

вършено спрямо тях от негови подчинени. 

 държавният служител носи дисципли-

нарна отговорност, независимо че деянието 

му може да е основание за търсене от него и 

на друг вид отговорност. 

Тези нарушения разписани в Закона за 
държавния служител имат по-скоро косвено 

отношение към учителската професия, с изк-

лючение на второто, тъй като и в областта на 
образованието не са прецедент случаи, при 

които директорът съзнателно прикрива нару-

шения извършени от учители в училището, 
което администрира.. 

Наказанията на учителите предвидени в 

Кодекса на труда (чл. 188) са: 

 забележка - укор към поведението на ра-

ботника или служителя; тя има за правна по-
следица създаването на състояние на наказа-

ност; при евентуално следващо нарушение на 

трудовата дисциплина може да се наложи и 
по-тежко дисциплинарно наказание; 

 предупреждение за уволнение - също е 

морален укор, но в по-висока степен; правни-

те последици са като при забележката. 

 уволнение - като наказание изразява 

възможно най-тежък укор към поведението 

на работника или служителя; има много 

съществена лична и имуществена последица 
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– прекратяване на трудовоправното отноше-

ние едностранно, без предизвестие; работ-

никът или служителят се лишава от работа и 
трудово възнаграждение (КТ). 

Извън тях работодателят не може да 

създава и да налага други видове дисципли-
нарни наказания.  

Законът за държавния служител (чл. 90) 

допълва тези наказания със следните: 

 порицание; 

 отлагане на повишението в ранг с една 

година;  

 понижение в по-долен ранг за срок от 6 

месеца до 1 година. 

И Кодексът на труда (чл. 189, ал.2) и За-

конът за държавния служител (чл.90, ал.2) са 
категорични, че за едно и също дисциплинар-

но нарушение може да се налага само едно 

дисциплинарно наказание (КТ, ЗДС). 
При определяне на дисциплинарното нака-

зание се вземат предвид тежестта на наруше-

нието, обстоятелствата, при които е извърше-

но, както и поведението на работника или 
служителя (КТ, чл. 189, ал. 1; ЗДС, чл. 91).   

Наказанията "забележка" и "предупрежде-

ние за уволнение" се налагат при по-леки 
нарушения на трудовата дисциплина и обик-

новено не водят до други последици. Налагат 

се от работодателя в случаите, когато са на-

лице виновно действие или бездействие от 
страна на работника или служителя, пред-

ставляващи нарушения на трудовата дисцип-

лина, регламентирани като такива не само в 
КТ, но и в Правилника за вътрешния трудов 

ред (за училищната институция това е пра-

вилникът за дейността на училището – б.м.), 
колективния трудов договор или определени 

при възникването на трудовото правоотно-

шение в самия трудов договор. Задължение 

на работодателя е да спазва предвидените в 
КТ правила за налагане на дисциплинарните 

наказания, както и принципа на справедли-

вост при определянето и налагането на дис-
циплинарните наказания.   

Преди да започне процедурата по налага-

не на дисциплинарно наказание трябва да 
бъде установено  извършеното нарушение на 

трудовата дисциплина. Това обикновено се 

осъществява след сигнал на прекия ръководи-

тел на съответния работник или служител или 
друго длъжностно лице, което писмено ин-

формира работодателя. (Законодателят не е 

предвидил изрична форма за подобно уве-
домление).  

Според чл. 190 (1) от КТ, най-тежкото на-

казание „дисциплинарно уволнение” се 

налага за: 

 три закъснения или преждевременни 

напускания на работа в един календарен 

месец, всяко от които не по-малко от 1 час 
(тук са обединени две близки, но различава-

щи се нарушения - закъснение за работа и 

преждевременно напускане - това означава, 
че те се третират като еднакво тежки и се 

допуска сумирането им; например, лицето 

може да бъде уволнено дисциплинарно при 

едно закъснение плюс две преждевременни 
напускания на работата); 

 неявяване на работа в течение на два 

последователни работни дни (става въпрос 

за неоснователно отсъствие от работа през 
два последователни дни, дори и да не са в 

един календарен месец, а също така и в слу-

чаите в които са разделени от почивни дни 
или от официални празници); 

 системни нарушения на трудовата 

дисциплина (за системни по смисъла на 

чл.190, т.3 от КТ се смятат три или повече 

нарушения на трудовата дисциплина, без ог-
лед на вида или на тежестта им; в самата раз-

поредба не е изрично определен срокът, в 

който се акумулират нарушенията, за да се 
квалифицират като системни; за системни се 

смятат нарушенията, извършени в рамките на 

една календарна година); 

 злоупотреба с доверието на работода-

теля или разпространяване на поверител-
ни за него сведения (има се предвид умиш-

леното използване на доверието на работода-

теля против неговите интереси или за извли-
чане на незаконосъобразни облаги за себе си 

или за трето лице; разпространяването на 

поверителни за работодателя сведения озна-
чава, че работникът или служителят под как-

вато и да е форма дава гласност на информа-

ция, станала му известна при или по повод 

изпълнение на трудовите задължения, без 
значение дали това е използвано в нечий ин-

терес или остава без последствия; важно е да 

се уточни, че става въпрос за информация, 
която е обявена за поверителна с нормативен 

акт или във вътрешен документ за институ-

цията, която работодателят е довел до зна-
нието на работниците или служителите); 

 ощетяване на гражданите от работни-

ци или служители в търговията и услугите 

чрез измама в цената, теглото, качеството 

на стоката или услугата; (това нарушение 



49 

може да бъде допуснато само от наети по 

трудови договори в дейности от търговията и 

услугите лица, които имат пряко отношение 
към обслужването на гражданите; това е 

умишлено действие или бездействие, в резул-

тат на което е ощетен клиент на съответния 
работодател); 

 участие в хазартни игри чрез телеко-

муникационни средства на предприятието 

и се възстановяват направените разходи в 

пълен размер (причина за възникването на 
това дисциплинарно нарушение е масовото 

разпространение на хазартни "игри на щас-

тието"; участието на лицето в такива игри 
чрез телекомуникационни средства на своя 

работодател може да причини сериозни загу-

би от преки разходи за телекомуникация, от 

неправомерно използване на техническите 
средства и поради непълноценното използва-

не на работното време,  за това чл.190, т.6 от 

КТ дава на работодателя правно основание не 
само да наложи дисциплинарно уволнение, но 

и да задължи виновното лице да му възстано-

ви в пълен размер направените неправомерни 
разходи); 

 други тежки нарушения на трудовата 

дисциплина (разбират се нарушения, които 

не са пряко посочени в нормативен акт или 

във вътрешен правилник, но произтичат от 
техните разпоредби и изисквания; на работо-

дателя е предоставено правото на преценка за 

тежестта на извършените дисциплинарни 
нарушения, както и на техния брой като усло-

вие за дисциплинарно уволнение; запазена е 

възможността за съдебен контрол по съизме-
римостта между тежестта на нарушението и 

наложеното за него дисциплинарно уволне-

ние). 

Дисциплинарните наказания се налагат 

от: 

 работодателя (има това право по силата 

на трудовото законодателство и въз основа на 

съществуващото трудово правоотношение  с 
лицето); 

 упълномощено от него лице (най-често 

това е длъжностно лице - негов заместник 

или пряк ръководител на конкретния работ-

ник или служител; упълномощаването трябва 
да бъде писмено или да е елемент от длъжно-

стната характеристика на лицето; то може да 

е в сила само за определени дисциплинарни 

наказания, например бележка или предупре-
ждение за уволнение, но може да се отнася и 

за всички наказания, включително за дисцип-

линарно уволнение; пълномощието може 

винаги да се оттегли; независимо от даденото 

пълномощие работодателят може по всяко 
време сам да наложи каквото и да е наказание 

или да отмени наложено от упълномощеното 

лице наказание); 

 друг орган, оправомощен със закон 

(типичен случай е правото на министъра на 

финансите да налага дисциплинарни наказа-

ния при констатиране на нарушения в резул-

тат от извършени финансови ревизии; в таки-
ва случаи другият орган не е длъжен да се 

съобразява с мнението на работодателя и по 

своя преценка (която също подлежи на съде-
бен контрол) може да наложи съответното 

дисциплинарно наказание на конкретния ра-

ботник или служител, въпреки че не е в тру-

дово правоотношение с него).  
Законово установените процедури и изи-

сквания при налагане на дисциплинарно 

уволнение са задължителни. 
Преди да вземе решение за налагане на 

съответния вид дисциплинарно наказание, 

работодателят следва да се увери в истинно-
стта на изложените пред него факти и обстоя-

телства. Той е задължен да изслуша работни-

ка или служителя, да приеме писмените му 

обяснения, да събере и оцени посочените 
доказателства. Ако това условие не е изпъл-

нено съдът отменя дисциплинарното наказа-

ние, без да разглежда спора по същество (КТ, 
чл. 193, ал.3). Това не се отнася за случаите, 

когато обясненията на работника или служи-

теля не са изслушани или дадени по негова 
вина (КТ, чл. 192; ЗДС, чл. 93).  

Целта на тази процедура е наложеното 

наказание възможно най-пълно да съответст-

ва на допуснатото нарушение на дисциплина-
та. Обясненията си лицето трябва да даде 

пред работодателя или пред изрично упълно-

мощено от него длъжностно лице. Работ-
никът или служителят може да е дал обясне-

ние по същото нарушение и пред друг орган. 

Право на работника или служителя е да даде 

или да не даде търсените му обяснения и до-
казателства. Той може да прецени, че наказа-

нието е основателно и не се налагат други 

обяснения. За да избегне трудов спор, рабо-
тодателят следва да има писмен отказ на ли-

цето да се яви и да даде устни или писмени 

обяснения по извършеното нарушение. 
Ако по тази или по друга причина работникът 

или служителят откаже на писмената покана 

на работодателя да даде обяснение, сам се 

лишава от правото да поиска съдебна отмяна 
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на дисциплинарното наказание. Работодате-

лят взема решение дали да наложи дисципли-

нарно наказание, след като обсъди представе-
ните от работника или служителя обяснения 

заедно с всички събрани по случая доказател-

ства. Ако по категоричен и безспорен начин 
той се е убедил, че работникът или служите-

лят виновно е извършил конкретното нару-

шение на трудовата дисциплина, определя и 

вида на дисциплинарното наказание съобраз-
но посочените в чл.189 от КТ критерии. 

Срокът за прилагане на наказанията е не 

по-късно от 2 месеца от откриване на нару-
шението и не по-късно от 1 година от извър-

шването му. Тези срокове са известни като 

"преклузивни". С пропускането, на който и да 

е от тях, работодателят губи правото да на-
ложи дисциплинарно наказание за същото 

нарушение. Това означава, че дори в рамките 

на едногодишния срок от извършването на 
нарушението дисциплинарно наказание за 

него не може да се наложи, ако вече са изтек-

ли двата месеца от откриването на наруше-
нието. От друга страна, ако за нарушението е 

узнато в края на едногодишния срок от из-

вършването на нарушението, наказанието 

може да се наложи само докато изтече този 
срок, въпреки че двумесечният срок от узна-

ването изтича по-късно. Тези срокове не се 

отнасят за времето, когато работникът или 
служителят е в законоустановен отпуск или 

участва в стачка. Когато дисциплинарното 

нарушение е и престъпление или администра-
тивно нарушение, свързано с възложената 

работа и установено с влязла в сила присъда 

или наказателно постановление, сроковете 

започват да текат от влизането в сила на при-
съдата или на наказателното постановление 

(КТ, чл. 194, ЗДС, чл. 94). 

Дисциплинарното наказание се налага с 
мотивирана писмена заповед, която съдържа 

следните задължителни законови реквизити: 

 трите имена на работника или служителя, 

извършил съответното дисциплинарно нару-
шение;  

 конкретното нарушение на трудовата 

дисциплина - какво точно не е изпълнил ра-
ботникът или служителят, произтичащо от 

задълженията му по трудовото правоотноше-

ние;  
 описание на обстоятелствата, при които е 

извършено дисциплинарното нарушение;  

 кога точно е извършено нарушението - 

посочват се дати или период;  

 вида на дисциплинарното наказание ("за-

бележка" или "предупреждение за уволне-

ние");  
 конкретното правно основание, на което 

се налага наказанието.  

В случаите, когато заповедта за дисцип-
линарно наказание не съдържа пълно и точно 

описаните по-горе реквизити, съдът задължи-

телно я отменя, ако бъде обжалвана. Мотиви-

те в заповедта са предвидени за защита на 
работника или служителя, ако той реши да 

предприеме съдебни мерки. 

Заповедта се връчва срещу подпис на ра-
ботника или служителя, като се отбелязва 

датата на връчването. Ако е налице отказ за 

получаване, това обстоятелство следва да се 

удостовери с подписите на поне двама свиде-
тели. При невъзможност заповедта да бъде 

връчена работодателят я изпраща с препоръ-

чано писмо с обратна разписка. Ако писмото 
с обратната разписка не е получено се прие-

ма, че дисциплинарното наказание не е нало-

жено. Дисциплинарното наказание се смята за 
наложено от деня на връчване на заповедта 

или от деня на нейното получаване, когато е 

изпратена с препоръчано писмо с обратна 

разписка (КТ, чл. 195, ЗДС, чл. 97).  
Наложеното наказание може да бъде об-

жалвано. Компетентен е Районият съд по ме-

стонахождението/седалището на работодате-
ля. Срокът за обжалване на наказанието „за-

бележка” е един месец – чл.358 (1), т.1 КТ, а 

за останалите наказания е два месеца - чл.358 
(1), т.2 КТ. Сроковете са давностни и съдът не 

следи служебно за давността. Съдът може да 

потвърди или отмени наказанието. С отмяна-

та му друго наказание за същото нарушение 
не може да се наложи. 

Дисциплинарните наказания се заличават 

с изтичането на една година от налагането 
им, но това не е основание  за възстановяване 

на работника или служителя на предишната 

му работа (КТ, чл. 197, ЗДС, чл. 98). Залича-

ването се извършва служебно чрез съответно 
отбелязване в служебното досие и в служеб-

ната книжка (ЗДС, чл. 98, ал.2). Законодате-

лят допуска и предсрочно заличаване на дис-
циплинарното наказание, с изключение на 

уволнението, ако работникът или служителят 

не е извършил други нарушения на трудовата 
дисциплина. Заличаването се извършва с мо-

тивирана писмена заповед, която се връчва на 

работника или служителя и се прилага към 

служебното досие (КТ, чл. 198, ЗДС, чл. 99). 
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В правомощията на работодателя или пре-

кия ръководител е да отстрани от работа ра-

ботник или служител, който се явява в състо-
яние, което не му позволява да изпълнява 

трудовите си задължения, употребява през 

работно време алкохол или друго силно 
упойващо средство. Отстраняването продъл-

жава, докато работникът или служителят въз-

станови годността си да изпълнява определе-

ната му работа. През времето, докато трае 
отстраняването трудово възнаграждение не се 

получава (КТ, чл. 199, ЗДС, чл. 100). 

От представеното до тук става ясно, че по 
отношение на наказанията учителската про-

фесия не е изключение в сравнение с други 

професии. Учителите получават същите об-

щовалидни наказания, независимо от сферата 
на професионалната реализация. В специ-

фичните за образованието документи законо-

дателят не предвижда наказания различни от 
дефинираните в КТ и в Закона за държавния 

служител. В разгледани над сто правилници 

за дейността на съвременните училища също 
не се откриват различия. Изключение е пра-

вилникът на Националното училище по изку-

ствата “Добри Христов”- гр.Варна, в който е 

записано, че „невписването на темите в мате-
риалната книга се смята за невзет учебен час 

и е основание за съответна финансова санк-

ция” (чл. 24). Прави впечатление също, че в 
много голяма част от правилниците наказани-

ята на учителите (както и поощренията) не са 

разписани. В това отнашение училищата 
стриктно следват това, което предвиждат 

ЗНП и ПЗНП. Погледнато извън училищната 

институция това изглежда малко странно, в 

сравнение с описаните (и в много от правил-
ниците допълнени) наказания на учениците. 

Остава впечатлението, че учителите не нару-

шават дисциплинарния ред и в този смисъл 
въпросът за техните наказания се омаловажа-

ва или просто наказанията се неглижират, 

което насажда чувство за безнаказаност. 

Случва се за едно и също нарушение извър-
шено от ученик и учител (например обида), 

ученикът да се наказва, а учителят - не, и по-

ведението му да се оправдава с обяснението, 
че има лични проблеми. Правилата и наказа-

нията за тяхното нарушаване следва да са за 

всички, без значение от мястото им в учи-
лищната или житейската йерархия. И ако в 

живота често се срещат примери за обратно-

то, то поне училището трябва да бъде място 

за справедливост и добър пример на учителя, 
който е за учениците, които сега растат и 

формират мирогледа си. Понякога в училище, 

в интерес нарушил правилата (например учи-

телят използва „дисциплиниращи мерки” – 
дърпане на ухо, обиди, шамари) се използват 

и нерегламентирани, неформални мерки - 

разговор от страна на негови колеги, които се 
опитват да повлияят на поведението му, за да 

прекрати порочната практика и да не нанася 

повече вреди на учениците, тъй като подобно 

поведение е неприемливо. Това се прави и с 
цел случаят да не получи широк отзвук извън 

училището и преподавателят да бъде подло-

жен на публично порицание. 

Награди на учителите 

За своя всеотдаен труд и висок професио-

нализъм съвременият учител е поощряван с 

различни награди. Според Чл. 40 (6) от ЗНП 
учителите, които постигат високи резултати 

при обучението и възпитанието на учениците, 

се поощряват с грамоти и с награди при усло-
вията и по реда на наредба, издадена от ми-

нистъра на образованието и науката съгласу-

вано с министъра на финансите (ЗНП), а чл. 
126. (3) от Правилника за прилагане на закона 

за народната просвета (ПЗНП) уточнява, че 

дейността им се популяризира и получава 

общественопризнание (ПЗНП;http://79sou 
.com). 

Награди на национално ниво: 

 награда на МОН "Константин Ве-

личков" - призът носи името на големия 
български писател и просветен деец Констан-

тин Величков и се връчва в навечерието на 

„Деня на народните будители”. Ежегодната 
награда на МОН „Константин Величков” се 

присъжда за високи постижения в професио-

налната дейност и принос в развитието на 

образователното дело в страната. За носители 
на наградата се номинират преподаватели по 

различни предмети, подготвяли ученици с 

постижения на национални и международни 
олимпиади и състезания. Връчва се на учите-

ли от различни предметни области, от раз-

лични етапи и степени  

на образование, от различни видове училища 
и детски градини, от различни населени мес-

та. Наградата е учредената през 2005 г. от  

министъра на образованието и науката Дани-
ел Вълчев. Днес тя се присъжда в три катего-

рии - „Работа с изявени и даровити деца и 

ученици; работа с деца със специални образо-
вателни потребности“; „Методическа, твор-

ческа и иновативна дейност“; „Възпитателна 

дейност, работа с родителите и обществено-

стта, извънкласни занимания“ Отличието е 
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особено престижно, тъй като номинациите 

идват от самите училища, но министерството 

преценява кой го заслужава. Първите носите-
ли на награда на името на Константин Велич-

ков са: 

Велико Иванов Колев - учител по математи-
ка в Софийска математическа гимназия. По-

стижения при откриването и развитието на 

млади таланти по математика през 

2004/2005 г. Многократно е подготвял учени-
ци за участие в национални състеза-

ния, балкански и международни олимпиади 

по математика. Учениците му печелят винаги 
призови места. На международната олимпиа-

да по математика в Мексико – Росен Кралев и 

Александър Лишков печелят златни медали, а 

Иван Димитров – сребърен медал. 
Лидия Атанасова Трупчева - учител по ма-

тематика в Образцова математическа гимна-

зия, Пловдив. Постижения при откриването 
и развитието на млади таланти по мате-

матика през 2004/2005 г.  

На балканската олимпиада по математика в 
Румъния нейният ученик -Емил Баронов, пе-

чели сребърен медал, а на международната 

олимпиада в Мексико ученикът Димитър 

Симеонов - бронзов медал. 
Мария Маринова Василева - учител по 

български език и литература в СОУ “Крум 

Попов”, гр. Левски. Постижения при откри-
ването и развитието на млади таланти по 

български език и литература. Ученикът и 

Росен Цветков е лауреат на Националната 
олимпиада по БЕЛ през 2005 г. и носител на 

Национална диплома.  

Мариана Стоянова Султанова – учител по 

география в 164 гимназия с преподаване на 
испански език, София. Постижения при от-

криването и развитието на млади таланти 

по география. Ръководител на националните 
отбори по география, участвали в междуна-

родното състезание по география в Гдиня, 

Полша, (2004) и в Унгария (2005 г.) Член на 

Националната комисия за организиране и 
провеждане на националната олимпиада по 

география.  

Анелия Здравкова Андонова – учител по 
история в СОУ “Христо Ботев”, гр. Дупница. 

Постижения при откриването и развитието 

на млади таланти по история. Участва в 
подготовката на ученици с най-масово уча-

стие в Радиоолимпиада по история през учеб-

ната 2003-2004 г. и през учебната 2004-2005 г. 

Теодора Шишкова, нейна ученичка, е класи-
рана на І място в Радиоолимпиада по история. 

Богдана Илиева Христова – учител по био-

логия в ОУ “Иван Хаджийски”, Троян. По-

стижения при откриването и развитието на 
млади таланти по биология през учебната 

2004/2005 г. Ръководител на ученици, разра-

ботили проект, класиран на първо място в 
първа възрастова група (прогимназиален 

етап) на Националното състезание по при-

родни науки и екология “Опазване на околна-

та среда през ХХІ век”; на състезанието про-
ектът е представен Тихомир Шейретов и Цве-

та Ралчевска. 

Пенка Христова Стоянова – начален учител 
в НУ „Единство” – Плевен.Постижения на 

нейни ученици за учебната 2004/05  са общо 

41 награди. От тях на международни  конкур-

си: в Германия за детска рисунка  на свободна 
тематика и в Италия на тема „Детето и се-

мейството”. На национални:  “Моето отечест-

во България” - второ място и трето място и 3 
поощрителни награди;  „Не на агресията по 

пътищата”- 6 наградени ученици и на “Книж-

чице вълшебнице” ,проведен под патронажа 
на Зорка Първанова - две награди. Участие в 

областен конкурс на горска тематика – две 

втори и две поощрителни награди. 

 отличие „Неофит Рилски” е престижната 

награда на Министерството на образованието 
и науката. Тя се присъжда за високи пости-

жения в педагогиката и развитие на образова-

телната сфера. Призът се връчва ежегодно в 
навечерието на 24 май на учители и директо-

ри, изявили се с дългогодишната си и високо 

професионална дейност в системата на  
българското образование. 

       

    
От двете престижни награди отличието 

„Неофит Рилски” се връчва на по- голям брой 
учители и директори на училища и детски 

градини. 

 Синдикатът на българските учители еже-

годно организира конкурс „учител на годи-

ната”, заключителният етап, на който по тра-

диция е в навечерието на 24 май. Номинации 

се подават от цялата страна, а Изпълнителни-
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ят комитет ранжира най-добрите предложе-

ния. Наградата (статуетка на СБУ) се при-

съжда в различните направления - природо-
математическо, хуманитарно, професионално 

образование, начално образование, предучи-

лищно възпитание и подготовка, изкуства и 
спорт, възпитателна работа и извънкласна и 

извънучилищна дейност, млади учители, ди-

ректори и помощник-директори). Тя се връч-

ва за високи постижения в областта на обра-
зованието. 

 Съюзът на българските биолози със 

съдействието на МОН и Международната 

фондация „Св. св. Кирил и Методий” връчват 
две награди  „учител по биология” с общ 

награден фонд 2000 лева. Наградите се при-

съждат за изключителни постижения при 

откриването и развитието на млади таланти в 
областта на биологията; постижения при 

създаването на най-подходяща учебна среда 

за обучение по биология. Участници в нацио-
налния конкурс могат да бъдат учителите по 

биология от системата на народната просвета. 

Учители, получили тази награда, нямат право 
за участие в конкурса за срок от 5 години. 

Участието може да бъде индивидуално или 

колективно (http://rio-data-

2.hit.bg/Konkurs_BIO_10.htm). 
На регионално и общинско ниво еже-

годно се връчва наградата „учител на годи-

ната”. Тя се присъжда за постижения в педа-
гогическата практика, за проявен висок про-

фесионализъм. В зависимост от статута удо-

стоените учители получават плакет, грамота, 
книга. В община Варна се връчва и наградата 

„млад учител”(също за професионализъм в 

професията). В някои общини (напр. община 

Бургас) учителите, класирали свои ученици за 
участие в национални и международни олим-

пиади, конкурси и състезания година се на-

граждават с грамоти и плакети. 
На местно ниво всяко училище само оп-

ределя с какви награди ще удостоява своите 

учители. Някои от тях са: 

 почетен знак; 

 почетна значка; 

 плакет; 

 грамота; 

 материални награди. 

Те се присъждат за високи резултати в ра-

ботата и издигане авторитета на училището, 

за високи постижения на техни ученици на 

олимпиади и състезания (http://www.pmg-gd-
bg.com).  

В някои от правилниците на училищата е 

записано, че наградите се обявяват в сайта на 

училището 
(http://163ou.org/organization/pravilnik/). 

Освен регламентираните награди, които 

учителите получават от нашите институции и 
организации, те получават награди и от чуж-

ди страни и организации. Една от тях е френ-

ският орден „Академични палми”.  
Той е държавно отличие на Франция, уч-

редено през 1955 година. Първоначално е 

почетен знак, създаден с декрет на Наполеон 

от 1808 г. и с него се награждават само уни-
верситетски преподаватели и служители. По-

късно с ордена се награждават и личности с 

непедагогически професии, които имат заслу-

ги към образователната система, културата и 
френския език. 

                 
Орден „Академични палми” 

 

Орденът "Академични палми" е трети по ранг 

във Франция след Ордена на Почетния леги-
он и Националния орден за заслуги. Отличие-

то има три степени: рицар, офицер, командор. 
Носителите му членуват в създадената през 
1962 г. Асоциация на членовете на Ордена на 

Академичните палми (АМОРА). Тази инсти-

туция е под почетния патронаж на президента 
на Република Франция, на министъра на об-

разованието и на Великия канцлер на Почет-

ния легион. Тя има над 30 000 членове, сред 

които и много чужденци от 75 страни. Носи-
тели на ордена "Академични палми" са и око-

ло стотина българи. Един от тях е учителят 

по френски език Божик Димитров от ПМГ 
„Яне Сандански”, град Гоце Делчев (2006 г.).   

В сравнение с предишни исторически пе-

риоди съвременният учител получава много 
повече и по-разнообразни награди, независи-

мо, че те не са конкретизирани в образова-

телното законодателство. Той е почитан и 

уважаван на всички управленски нива, в ре-

http://163ou.org/organization/pravilnik/
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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зултат на което за своя труд и професионални 

успехи получава както морални, така и мате-

риални награди. 

 
 

Като позитивно решение по отношение на 

наградите може да се отчете факта, че те са 

диференцирани в различните направления. 
Всяко едно от  направленията се характери-

зира със своя специфика, а връчването на 

една единствена награда би породило недо-
волство от страна на учителската колегия. 

От направения преглед на нормативните 

документи до тук могат да се направят 

следните общи изводи: 

 наказанията, които се налагат на съв-

ременния учител, са съобразени със сега 

действащите Кодекс на труда и Закон за дър-

жавния служител; процедурите и критериите 
са ясно разписани;  

 за първи път в исторически план наг-

радите на учителите са много по-

разнообразни и много повече, отколкото на-
казанията; учителите се награждават с високи 

държавни отличия, с материални и морални 

награди; 

 в много голяма част от разгледаните 

правилници на училища не са посочени нито 
поощренията, нито наказанията на учителите; 

по презумция те приемат предписанията в 

ЗНП и ПЗНП. 

 

Заключение 

 
В контекста на гражданското общество и 

развитието на съвременните ценности дисци-

плината е най-сериозният проблем в българ-

ското училище, който изисква решение. Не-
обходимо е правилата в училище да бъдат 

преосмислени и договорени, тоест и учители-

те и учениците да виждат смисъл в тези пра-
вила и да разбират, че правилата са необхо-

дими, за да живеят всички по-добре и учили-

щето наистина да е желана територия. Това е 

дълъг процес, който изисква както време, така 

и усилия от страна на всички общности уча-

стващи в училищния живот. Въпросът не е в 
това да се разпишат някакви санкции (както 

най-често се случва), а да се създадат условия 

всички участници в образователно-
възпитателния процес да се чувстват добре в 

тези правила. Вътрешната мотивация (стре-

меж към вътрешни ценности) е необходима и 

достатъчна. Външните стимули (напр. похва-
лата) никога няма да изместят вътрешната 

удовлетвореност, но те изпълняват ролята на 

признание за реално постижение, идващо 
отвън. 

Дисциплината е един от онези проблеми, 

които вълнуват хората от всички времена и 

епохи и той ще продължава да бъде актуален 
независимо от времето. Въпросът е открит и 

дискусионен, защото от както съществуват 

обществото и училището и до днес няма ед-
нозначно решение на проблема нито в теоре-

тичен, нито в практически план. 
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ABSTRACT: In this paper the integrative links that arise while teaching music to the students of the 

pedagogical specialties of College – Dobrich are considered as well as the opportunities for applying these links 

in their future work as primary school teachers. The interactions between music and the other disciplines are 

presented, as well as the emerging integrative links between music and the other disciplines taught in elementary 

school. As a result of training, students acquire the necessary knowledge, skills and competences for conducting 

integrated lessons. 
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Въведение 

 

Проблемът за интегративни връзки в обу-

чението е един от приоритетите в съвремен-

ното обучение. Днес той е изключително ак-

туален, тъй като в ДОИ и учебните програми 

за началeн образователен етап І-ІV клас са 

заложени възможности за междупредметни 

връзки [4, 5].  

Според М. Андреев в отделните учебни 

предмети съществуват интегративни нишки, 

които трябва да се актуализират в подходящи 

форми съобразно с логическите възможности 

на научните знания и степента на познавател-

ните способности на учениците. Интегратив-

ното обучението не отрича предметната сис-

тема, а я разглежда като нейно продължение. 

Интегративните тенденции произтичат от 

предметните знания, които надстройват [1, с. 

146-149]. 

Основната цел на  интегративното обуче-

ние е да се даде цялостна представа за  

околния свят. Интеграцията това не е просто 

обединение на частите в едно цяло, а система, 

която води към количествени и качествени 

изменения на различни нива. Интеграционни-

те връзки се проявяват на три нива: вътреш-

нопредметно, междупредметно и междусис-

темно – с висока или слаба степен на интег-

рация, което съществено влияе както на под-

бора на съдържанието, така и на конкретните 

технологии от учителя [3].  

Вътрешнопредметната интеграция позво-

лява по-пълно да се разкрият съществените 

признаци на различни понятия, явления и 

процеси в дадената дисциплина.  

Междупредметната интеграция се проявя-

ва в използването на закони, теории и методи 

от една учебна дисциплина при изучаване на 

друга. При тази интеграция се постига позна-

вателен резултат, при който се формира ця-

лостна представа в съзнанието на учениците 

[3].  

Междупредметните връзки имат същест-

вена роля в протичащите днес интеграционни 

процеси, при които ролята  на учителя е безс-

порна. Затова е необходимо студентите да 

бъдат обучавани да използват интегративното 

обучение в бъдеща си работа като учители. 

Целта на това обучение е постигане на качес-

твено нови знания и умения за тяхното при-

лагане. 

 

Изложение 

 

Целта на настоящата разработка е да се 

формират у студентите знания, умения и 

компететности за използване на интегратив-

ните връзки в обучението по музика на уче-

ниците от началното училище.  
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Във връзка с целта  студентите  усвояват 

теоретично и методически интегративните 

връзки, които възникват при взаимодействие-

то на музиката с други учебни предмети, изу-

чавани в началното училище. Те придобиват 

необходимите знания и умения за разработ-

ване и провеждане на интегрирани уроци, при 

които не само епизодично, а целенасочено се 

използват интегративните връзки.  

 

Интегративни връзки между учебните 

дисциплините 

 

Използвайки интегративния подход при 

обучението на студентите, преподавателят 

осъществява цялостен и взаимосвързан уче-

бен процес, при който се интегрират знанията 

по музикалните дисциплини – солфеж, музи-

кален инструмент, методика на музикалното 

обучение (ММВ), методика на вокалното 

обучение (МВО), български музикален фолк-

лор (БМФ) и др.  

В учебната практика студентите прилагат 

усвоените знания и умения по музикалните 

дисциплини: 

 теория на музиката и солфеж- нотопис, 

размери, темпо, динамика, музикални 

форми и др ;  

 музикален инструмент (синтезатор, акор-

деон); 

 български музикален фолклор – фолклор-

ни области, неравноделни размери, бъл-

гарски народни танци, традиции, обичаи, 

изпълнители и др.;  

 методика на вокалното обучение – разпя-

ване, художествено изпълнение на песни, 

опазване на детския глас, певчески навици 

и умения, знания за вокалното работа с 

ученици от начална училищна възраст.  

По този начин чрез интегриране на всичко 

усвоено и научено по музикалните дисципли-

ни студентите ще могат да реализират по-

цялостен и въздействащ учебен процес в на-

чалното училище.  

В часовете по методика на музикалното 

възпитание студентите получават знания  и 

умения за осъществяване на учебния процес 

по музика в началното училище.  

За да могат да подготвят и реализират урок 

по музика в началното училище студентите 

трябва да притежават следните умения: 

 да изпълняват песни от репертоара на 

началното училище; 

 да свирят на музикален инструмент; 

 да използават технически седства; 

 да използват нови технологии – мултиме-

дийни презентации, анимационни филми,  

караоке, видеоклипове и др.; 

 да изготвят съпроводи с детски музикал-

ни инструменти, партитури  и т.н. 

По време на обучението студентите полу-

чават знания за възникващите интегрални 

взаимодействия между методиката на музи-

калното възпитание и другите методически 

дисциплини:  

 методика на обучението по природозна-

ние и родинознание;  

 методика на обучението по изобразително 

изкуство; 

 методика на обучението по български 

език;  

 методика на обучението по математика;  

 методика на обучението по информаци-

онни технологии; 

 методика на обучението по физическо 

възпитание; 

 методика на обучението по труд и техни-

ка; 

 методика на обучението по английски 

език. 

В резултат на въздействието и взаимопро-

никването на знания, получени чрез интер-

дисциплинарно обучение, се получава ново, 

по-пълно, цялостно познание, при което сту-

дентите достигат до качествено нова степен 

на осмисляне на учебното съдържание. Чрез 

включване на музиката при преподаването, 

студентите усвояват знания по две или повече 

учебни дисциплини едновременно в една по-

забавна и приятна  атмосфера, което повиша-

ва мотивацията им за активна работа. Те по-

лучават множество нови идеи как да използ-

ват интегративните взаимодействия, възник-

ващи между учебните предмети, изучавани в 

началното училище. 

 

Интегративни връзки между учебните 

предмети 

 

Допирните точки на музиката с другите 

учебни предмети, изучавани в началното учи-

лищие, са много. Междупредметни връзки, на 

базата на учебното съдържание, могат да се 

осъществят с предметите математика, роден 

край, околен свят, човекът и обществото, бъл-

гарски език и литература, изобразително из-

куство, чужд език, физическо възпитание и 

информационни технологии. 
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Синхронното усвояване на различни ас-

пекти на едно и също учебно съдържание в 

два или повече учебни предмета (например 

български език, литература и музика, музика, 

математика и природознание и др.)  чрез отк-

рояване на функционални връзки, води до 

решаване на редица задачи с интердисципли-

нарен характер и до ново, синтезно по своя 

характер познание [2, с. 450].   
Студентите получават знания за възмож-

ностите, които предоставят муждупредметни-

те връзки за интегрирано обучение на учени-

ците. 

Музиката осъществява интегративни връз-

ки с предметите: 

 Математика 

В часовете по музика се използават знани-

ята по математика за решаване на музикални 

ребуси и кръстословици, при определяне 

трайностите на тоновете, частите на произве-

денията, използвайки различни символи и 

геометрични фигури, и др. Едновременно със 

знанията, които се получават учениците по 

музика, се развива логичното им мислене. 

 Роден край; Околен свят  

Темите, свързани със спецификата на му-

зикалното изкуство разкриват възможности за 

създаване на разнообразни интегративни 

връзки с учебното съдържание по околен свят 

и роден край.  

Учениците получават знания за взаимо-

действието между човека и околната среда, за  

трудовата дейност и начин на живот на бъл-

гарите, обичаи и традиции на етническите 

общности. 

Изпълнението на песни и слушането на 

музикални произведения, свързани с народ-

ните обичаи, с годишните времена, животни-

те,  Родината и др. обогатява знанията на 

учениците. Чрез подбран музикален материал 

у учениците се възпитава чувство за привър-

заност към дома, към всичко българско и 

родно.  
 Човекът и обществото 

В часовете по музика се разучават песни за 

народните будители, българската просвета и 

култура, за 3-ти март - националният празник 

на България и др. Учениците допълват и раз-

ширяват своите знания за празниците, буди-

телите, Родината и др. 

При взаимодействие с музикалното изкус-

тво, обучаваните възприемат света и усвояват 

естетически ценности, формират отношение 

към красивото, приобщават се към света на 
прекрасното. 

Студентите се запознават с изразните 

средства на другите изкуства (родна реч, ли-

тература и изобразително изкуство), които 

могат да интегрират в урока по музика. Те се 

обучават какви задачи могат да поставят на 

учениците, свързани с тези изкуства.  

 Български език и литература: 

В часовете по български език и литература 

се усвояват основни понятия – буква, звук, 

дума, ударение, фонетичен модел на думата, 

интонация във видовете изречения и др. Па-

ралели тук може да се направят с елементите 

на музикалната изразност – ритъм, темпо, 

динамика, музикална фраза, мажорно и ми-

норно звучене, интонация и др. [2, с. 452] 

При запознаване с различните букви и 

звукове се използват песни от репертоара на 

началното училище, които подпомагат пра-

вилното произнасяне на отделните срички и 

словосъчетания. Учениците наизустяват бър-

зо и неусетно тесктове и фрази, усъвършенст-

ват своята дикция. 

 Изпълнението на музика помага на уче-

ниците да развият речта си, да обогатят реч-

никовия си запас. Чрез  анализиране на възп-

риетите произведения се учат да организират 

логически своето изказване, осъзнават значе-

нието на интонацията като изразно средство.  

 На учениците могат да се поставят и 

творчески задачи - да съчинят текст по дадена 

музика или да напишат съчинение, съобразно 

нейния характер и настроение.  

 Изобразително изкуство 

В часовете по музика учениците могат да 

рисуват въображаеми картини, съобразно 

настроението на възприеманата музикалната 

творба или текста на песента. Те съчиняват 

музика по дадена картина или друго произве-

дение на изобразителното изкуство. Развиват 

се  зрителните възприятия, представи и въоб-

ражение на учениците. 

 Физическо възпитание и спорт 

В часовете по музика се усвояват различни 

двигателни умения. Учениците усвояват дви-

жения и стъпки – марш, хоро, полка, валс, 

ръценица и др., импровизират движения, съ-

образно характера на музикалното произве-

дение. Чрез използването на различни музи-

кални игри и танци се развива двигателната 

им култура.  

 Английски език 

Наличието на песни на английски език, 

подходящи за учениците от начална училищ-

на възраст дава възможност с успех да се 

прилагат интегрирани уроци. Пеейки на анг-
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лийски, те неусетно запаметяват цели изрази 

и фрази. Чрез изпяването на текста се осигу-

рява по-лесно и емоционално усвояване на 

езиковия материал.  

 Информационни технологии 

Чрез включване на информационните тех-

нологии и иновационни методи и средства в 

часовете по музика се осъществява интердис-

циплинарно обучение, при което се огранича-

ва пасивността на учениците, повишава се 

качеството на обучение и потребността от 

себеизразяване и саморазвитие. 

Прилагането на технологиите има ефект на 

новост и предизвиква положителни емоции. 

Използването на Интернет, на различни му-

зикални сайтове, видеоклипове и др. създава 

интерактивна среда, в която обучението се 

извършва неусетно и с лекота.  
Студентите получават знания и компетен-

тности за използване на интердисциплинар-

ния подход, който се реализира при подбора 

на темите. За целта се разработват тематични 

уроци, които позволяват интегриране на зна-

ния от различни предметни области. Напри-

мер темата в учебната програма по музика 

„Български народни обичаи и традиции” зас-

тъпва теми от учебното съдържание по пред-

метите роден край, български език и литера-

тура, физическо възпитание и спорт, домашен 

бит и техника, изобразително изкуство. Целта 

е учениците да се запознаят най-общо със 

съдържанието на обичаите.  

Студентите получават знания как, чрез 

подходящо подбран репертоар, да запознаят 

учениците с българските народни традиции.  

Обучават се как да формират умения за об-

щуване чрез музиката и толерантност към 

другите. Основната задача е да се възпитава 

любов към българския музикален фолклор и 

култура.  

Тематични връзки се осъществят с пред-

метите: 

 Роден край  

В часовете по роден край учениците се за-

познават с предназначението и смисъла на 

изучаваните обреди и обичаи, с техните еле-

менти и символика, които свързват с конкре-

тен календарен празник. Чрез изпълнение на 

подходящи песни се създава атмосфера, наси-

тена с преживявания.  

 Български език   

Учениците коментират народните тради-

ции и обичаи, фолклорните традиции на дру-

ги етноси, свързани с календарни празници. 

Определят характера и настроението на пое-

тичния текст. Изпълнението на музика помага 

за разкрепостяване на поведението им и по-

лесна комуникация с останалите. 

 Физическо възпитание  

Учениците изпълняват точно и ритмично 

танцовите движения на ръценицата. Изпълня-

ват хора и танци със вокален и инструмента-

лен съпровод. Импровизират танцови двже-

ния върху народна музика.  

 Домашен бит и техника 

Учениците изработват изделия, свързани 

с празници, ритуали и обичаи - сурвакници, 

мартеници, великденски яйца, венчета от 

цветя, с които се украсяват докато пеят лазар-

ски песни и др.  

 Изобразително изкуство  

Чрез произведенията на изобразителното 

изкуство и народното творчество в часовете 

по музика се осъществява емоционално об-

щуване. Учениците познават и разграничават 

народното приложно изкуство от изобрази-

телното изкуство. Усвояват понятия и знания:  

- за народни тържества - празник, обичай, 

носия, обреден хляб, кукерски маски;  

- за народно приложно изкуство – тъкани, 

везба, дърворезба, керамика и др. 

Тези знания се интегрират в обучението 

по музика. 

При осъществяване на учебния процес 

чрез интегриране на знания е необходимо 

предварително да бъдат осмислени методите 

и средствата на обучение. Подборът на под-

ходящите методи, средства и подходи изцяло 

се подчинява на съвременните изисквания за 

действеност, комуникативност, интегратив-

ност и интерактивност, самостоятелност и 

проблемност. 

 

Заключение 
 

В резултат на обучението студентите фор-

мират умения за оптимална организация на 

учебния процес и компетенции за прилагане 

на интегративния подход в началното учили-

ще.  

Усвояването на интегративните връзки и 

прилагането им значително повишава ефек-

тивността на учебната среда и води до по-

високо качество на учебния процес. Използ-

ването на на интегративния подход значител-

но разнообразява и обогатява работата на 

студентите - бъдещи начални учители. 
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СПОРТЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ЗДРАВОСЛОВНАТА СФЕРА НА ЧОВЕКА 
 

Мария Бечева, Никола Вакрилов, Нина Белчева, Радослава Кацарска, Гергана Павлова 

 

SPORT IN THE EDUCATION AND HEALTH SECTOR HUMAN 

 

Maria Becheva, Nicola Vakrilov, Nina Belcheva, Radoslavа Katzarska, Gergana Pavlova 
 
ABSTRACT: Since its birth environment affects the man. This can be determined by the need to meet the 

needs that are performed by the external environment or other people. This could be meeting the needs of the 

newborn of water, food, sleep, etc. carried out by parents (family) him. Therefore, education starts from early 

childhood and over time becomes self-education. 

It is noted that more and more negative trends in children. Because they easily can be educational impact 

must be handled by reducing the unhealthy lifestyle. Compared with previous years, there are now many more 

diseases in children due to a sedentary lifestyle and the development of scientific and technical progress (mainly 

computers and related Internet and various games), which reduces their engine activity. Ones diseases that can 
receive are: overweight, spinal deformities, reduced capacity, eye damage, nervousness have very adverse 

consequences. 

Education and training are developed in pre-school, school and university, while education is seen as a 

lifelong process of man.To passes of education in self-education. Transfer of knowledge and skills of future 

generations is related to the interaction between the knower and the ignorant, but in terms of pedagogy between 

the teacher and the learner. 

Sport favorably affects not only the health of people, making them stronger and less susceptible to various 

diseases, but it is important for increasing the capacity for effective work. When sports person he builds a 

permanent way life and everything he does is in perseverance. Owing to he is motivated and persistent in their 

work and therefore performs as can better their work activities. Therefore sport has an overall favorable and 

beneficial influence on the whole organism. Those who practice it are more energized, better feel and are 

motivated to participate in various activities. 
Key words: sports, education, health 

 

Увод 

 
От момента на своето раждане 

заобикалящата среда влияе на човек. Това 

може да се определи от необходимостта за 

задоволяване на потребностите, които се 
осъществяват  от външната среда или други 

хора. Това може да бъде задоволяването на 

потребности на новороденото от вода, храна, 
сън и други, които се извършват от 

родителите (семейството) му. Затова и 

възпитанието започва от ранна детска възраст 

и с времето се превръща в самовъзпитание 
(Аргайл, Хендерсън, 1989). След като детето 

тръгне на училище това възпитание трябва да 

бъде неразделно свързано с обучението в този 
етап на развитие, защото в  него то има най-

голяма възможност за въздействия. След 

завършване на училището то трябва да е 
усвоило необходимите знания и умения и да е 

преминало от индивид в личност. В тази 

възраст, когато детето вече е пълнолетно то 

може да се доразвива с различни курсове за 
професионална квалификация или да 

продължи образованието си в университет. 

Всички тези знания, умения и навици имат 

важно значение за приобщаването и 
участието му в обществения живот и 

отношения (Йорданова, Малчев, 2002). 

Средата, в която живее човек му влияе по 
един или друг начин със своите елементи. Тя 

му влияе по различен начин. Когато той 

разбира само положителното от нея тя има 

образователна роля върху него. 
Етапите  на развитие са основата за 

изграждане на личността, но има и други 

неща от заобикалящата действителност (кино, 
интернет, спорт, телевизия, медии, изкуство и 

т.н.), които могат да имат определена 

образователна роля. Когато човек възприема 
само полезното действие на тези неща има 

реална възможност те да му повлияят 
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благоприятно върху развитието (Демостенос, 

2003). 

Всеки в своето ежедневие се сблъсква с 
различни елементи на действителността.  

Те се явяват външни стимули, които имат 

определена образователна роля, но за всеки 
нейното значение е различно.Тяхното 

влияние може да бъде положително или 

отрицателно. Това зависи от различното 

разбиране на хорта за това кое е добро и кое 
лошо.Това е така, защото всички хора са 

различни имат своя уникална природа и 

разбират нещата по свой индивидуален начин 
(Мелкин, 1983). 

 

Образователната роля на спорта 

 
Животът на човек е най-ценното му благо, 

което той притежава .Състои се от 3 основни 

етапа, през които минава човечеството в 
своето развитие.Те включват: малолетие, 

непълнолетие и пълнолетие. 

Малолетни са децата до 14 годишна 
възраст и при тях има най-голяма възможност 

за възпитателно и образователно влияние. 

При непълнолетните е по-голямо 

въздействието на образованието и 
обучението. След навършване на пълнолетие 

по-голяма роля за развитието на човек има 

влиянието на заобикалящата го 
действителност и нейните елементи, защото 

той навлиза в живота и се сблъсква с тях 

(Андреев, 1972). 
Обучението, образованието и 

възпитанието определят предмета на науката 

педагогика, който е  изключително важен за 

предаването на знания и умения на 
следващите поколения. Това е процес на 

преминаване от незнания към знания. 

Образованието и обучението се развиват в 
предучилищната, училището и университета, 

докато възпитанието се наблюдава като 

процес през целия живот на човек.То 

преминава от възпитание в самовъзпитание 
(Йорданова, 2001). 

Предаването на знания и умения на 

следващите поколения е свързано с 
взаимодействието между знаещия и 

незнаещия, а от гледна точка на педагогиката 

между преподавателя и учащия (ученик, 
студент). 

Трябва да се отбележи мястото на 

образованието, обучението и възпитанието, 

които имат голямо значение за развитието и 
просперитета на всеки. Това спомага за 

изграждане на характера, качествата, 

индивидуалните интереси, нагласи и 

заеманата лична позиция в обществото 
(Йорданова, 2000). 

Спортът  е важна част от живота на хората  

и неговото непълноценно развитие поставя 
въпросите за развитието на подрастващите в 

настоящия момент. 

Забелязва се, че все повече се увеличават 

негативните тенденции при децата. Поради 
това, че на тях по-лесно може да се 

въздейства възпитателно трябва да се работи 

по намаляване на нездравословния им начин 
на живот. В сравнение с минали години се 

наблюдава тенденцията за нарастване на  

заболяваваемостта  при децата поради 

заседналия начин на живот и развитието на 
научно-техническия прогрес (основно 

компютрите и свързания с тях интернет и 

различните игри), което прави намалява 
двигателната им способност. Такива 

заболявания са: наднормено тегло, гръбначни 

изкривявания, понижена дееспособност, 
увреждания на очите, нервност и други, които 

имат много неблагоприятни последици. 

Поради това те не могат да използват 

правилно и пълноценно свободното си време. 
Включват се в различни противообществени 

дейности,които нарушават реда и 

спокойствието. Това излага на опасност не 
само тях от последвалите последици, но и 

хората около тях.Такива са различни прояви 

на агресия, насилие,у потреба в големи 
количества на алкохол наркотици, различни 

хулигански подбуди при които липсва 

каквато и да е мотивация за полезни 

дейности, в това число и мотивация за спорт 
(Тепавичаров, 1996). 

Всичко това поставя много въпроси при 

решаването на проблемите на децата и 
създаването в тях на  мотивация за включване 

в дейности, благоприятни за тяхното 

развитие. Съвременният свят е доста сложен 

и децата все по-трудно се поддават на 
каквото и да е влияние от страна на родители, 

възпитатели и учители, затова трябва да се 

търсят причините за тези проблеми. 
От една страна главна причини е липсата 

на мотивация и отношение към каквито и да е 

занимания,които са полезни,в това число и 
спорт. Затова е необходимо да се създадат 

такива условия, за да бъде предизвикан 

интересът към двигателната активност 

(Андреев, 1998). Препоръчително е да се 
провеждат  спортни игри и състезания, в 
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които да има някакви минимални награди и 

грамоти, за да действат мотивиращо. Също 

така могат да се провеждат различни 
мероприятия,които да представят нагледно 

положителните страни на спорта и 

необходимостта му от практикуване. 
Спортните мероприятия са от изключителна 

важност, защото спортът подтиква човека 

към един по-разнообразен и активен начин на 

живот, учи го в постоянство и му придава 
сила на духа и волята.Чрез него по-лесно се 

осъществяват отношенията между хората и 

по-лесно се постигат поставените цели. 
Когато човек е постоянен в спорта той 

поддържа и постоянство и в другите негови 

дейности и занимания.Така той е мотивиран и 

по-лесно постига желаните резултати 
(Михайлов, 1997). 

От друга страна причината трябва да се 

търси в родителите, учителите, различните 
компетентни органи на властта и тези, които 

се намират на местно ниво, за това, че в 

България няма изградена култура към 
практикуване на спорт и спортни занимания. 

Културата на българите спрямо спорта е 

твърде ниска. Родителите са заети със своите 

задължения и ангажименти и не се замислят 
върху това дали децата им водят 

здравословен начин на живот и дали се 

занимават с полезни дейности. Те трябва да 
са модел на подражание и затова децата 

трябва да се учат от тях за всичко, което е 

правилно или не и да бъдат подтиквани и 
мотивирани към развиване на техните 

интереси  и към дейности,които ще им бъдат 

полезни,а това до голяма степен е свързано 

със спорта (Момов, 1985). 
Също така и учителите трябва да отделят 

по-голямо внимание върху спорта на 

децата,не само в училище с часовете по 
физическо възпитание, но и да ги подтикват 

към включване в извънкласови спортни 

занимания. Те трябва да изтъкват 

предимствата на спорта.Родителите, 
учителите,децата и съответните институции 

трябва да действат в една обща система за да 

се променят нещата към по-добро. Заемането 
на свободното време от спорта ще намали 

насилието, употребата на цигари, алкохол, 

наркотици, агресията и всичко останало, 
което влияе отрицателно на образователното 

и възпитателното развитие (Бижков, 1979). 

Друга важна идея за засилване на интереса 

към спорта е усъвършенстването на някои 
качества и умения на хората. Това могат да 

бъдат - участие на всички за да има работа в 

екип, толерантност, солидарност, 

взаимопомощ едни към други, зачитане на 
различията на хората от различните 

етнически, религиозни, културни и други 

общности. Спортът трябва да е 
обединяващото звено между всички 

общности и малцинства. Чрез спорта те се 

научават да работят в екип да си помагат, да 

споделят интересите си, да осъществяват 
общи цели и да се поддържат взаимно 

(Димитров, 1999). 

Спортът има голямо социално значение, 
защото осигурява хармония и едни добри 

човешки отношения.Това включва всички 

тези различия между хората, които трябва да 

се обединят. Само тогава страната ни може да 
има просперитет на реално развиваща се 

страна.  С тези отношения между хората 

между повечето от тях ще възникне 
мотивация за спорт и съвместно участие в 

различни полезни дейности. Така ще се 

избегнат отрицателните явления в 
обществото 

(насилие,агресия,расизъм,хулиганство и т.н.), 

които все по-често се срещат сред най-

малките. (Стойчев, Цонев, 1995, ст. 11-13.) 
Друго важно нещо, което ще спомогне 

засилването на мотивацията за спорт е 

създаване на липсващи спортни услуги или 
преодоляване на проблемите по 

неизползването на съществуващи такива. 

Трябва да се създадат различни спортни зали, 
игрища, стадиони, клубове и места за спорт, 

където децата да упражняват различни видове 

спорт според индивидуалните 

предпочитания. Трябва да се изградят на 
места където има недостиг, а там където са 

занемарени да се поднови материалната база. 

Трябва да се реализират различни кампании и 
проекти за развитие на различни услуги в 

спорта.Това налага активна политика от 

страна на съответната община на 

Министерството на младежта и спорта и на 
органите осъществяващи тези дейности 

(Давидов, Пеева 1995 ). 

В съвременното общество децата с 
увреждания и тези в неравностойно 

положение не трябва да бъдат ограничавани в 

достъпа до спортни зали и места за 
спортуване, а да бъдат подтиквани и 

стимулирани към различни спортни 

занимания, които да ги приравняват с техните 

връстници, за да не се чувстват по-различни и 
изолирани. При необходимост трябва да се 
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въведат в спортните зали и техника за тези 

деца с увреждания, защото те не трябва да 

бъдат интегрирани от другите. Чрез това има 
голяма възможност тези деца да имат 

напредък в своето развитие. Това също е 

много актуален въпрос в съвременността 
третиращ преодоляването на  изолацията  на 

хората с увреждания и в неравностойно 

положение (Жекова, 1984). 

Необходима е  да се въведат и  създадат 
повече и по-ефективни програми и проекти, 

които качествено да мотивират 

подрастващите, дори и възрастните към 
спортни занимания и чрез това да се намалят 

вредните действия на негативните влияния 

върху човешкия организъм. В това начинание 

важна  роля се определя на  медиите, 
телевизията и интернет, които популяризират 

темите за необходимостта от спорт.Те трябва 

да оказват по-силно влияние върху хората. 
Особенно важна е връзката между 

институциите, които имат образователна роля 

и които трябва да работят заедно за да се 
постигнат поставените цели. Това ще 

спомогне да се възприемат нови идеи относно 

спорта и ще се увеличи мотивацията за 

участие в такива занимания (Куцулас, 2003). 
Спортът влияе благоприятно не само 

върху здравето на хората, като ги прави по-

здрави и по-малко податливи на различни 
заболявания, но той има значение и за 

увеличаването на способността за по-

ефективна работа. За да се постигнат реални 
резултати от провежданите политики трябва 

да се създаде една добра мотивация за 

практикуване на спорт и различни физически 

упражнения и занимания. Трябва да се 
подобри физическата способност на хората, 

за да избегнат различни заболявания, да се 

разнообразява свободното им време с 
включване в различни дейности, в които се 

практикуват различни видове спорт, които са 

полезни (Йорданова, 1997). Също така трябва 

да се направи подбор на специалисти от тази 
сфера, които имат добри и качествени знания 

и които да участват в различни програми за 

научаване на хората на навици към определен 
спорт. Трябва да се преодолее изолацията на 

хора с увреждания и  в неравностойно 

положение. Трябва да се осигури закупуване 
на нови спортни уреди и техника, 

включително за хора с увреждания, както и да 

се разшири достъпа до качествени услуги в 

спорта. Необходимо е да се осъществят 
контакти с различни партньори по 

определени програми, за да се развива 

спортът постоянно.Това са едни от основните 

очаквани резултати,до които трябва да 
доведат провежданите политики,за да се 

осъществи превенция срещу негативните 

явления в обществото (Миленкова, 1997). 

 

Спортът и неговото въздействие 

 върху здравето на човека 

 
Човекът като живо същество трябва добре 

да съзнава, че ако загуби способността си да 

се занимава със спорт или най-просто казано 
да се движи, той губи и способността си да 

мисли, действа, твори и работи. Неговият 

жизнен път и здравето му са обречени на 

застой, а това може да бъде пагубно за самия 
човек.  

Подходящите упражнения могат да 

съдействат за: 
Засилване на сърдечния мускул и 

нарастване на общия сърдечен обем. 

Нормализиране на кръвното налягане. 
Увеличаване капацитета на кръвта за 

пренасяне на кислорода. Забавяне на  пулса. 

Упражненията могат да нормализират 

ударите в минута до 60 и така да спестят на 
сърцето 28 000 удара на всеки 24 часа. Ще 

спомогнат за по-доброто кръвообращение 

(Янев, 1982). Кръвта разнася кислорода, 
хранителните вещества и други жизнено 

важни съставки до всяка част на тялото. 

Освен това тя събира отпадъчните продукти 
от метаболизма и ги отвежда до бъбреците, 

белите дробове и кожата, откъдето се 

изхвърлят. Чрез рефлекторно действие и чрез 

различни химични вещества на обмяната, 
упражненията ще стимулират дълбокото 

коремно дишане. Чрез физическите 

упражнения се  отпуска мускулното 
напрежение и се освобождават потисканите, 

негативни емоции. Създава се  по-добър 

баланс на нервната система (Давидов, 2011). 

Подпомага се  храносмилането и се 
стимулират храносмилателните мускули, като 

се подобрява перисталтиката. Увеличава се 

мускулната сила и стабилността на капсуло-
свързочния апарат. Физическата активност 

предпазват от намаляване на минералните 

вещества в костите, като по този начин ще 
предотвратяват остеопорозата. Внесят 

физиологичен баланс в ендокринната 

система. Хипофизата, панкреасът, 

надбъбречните и половите жлези стават по-
ефективни. Спортът  забавя процеса на 
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стареене. Чрез прилагането му се увеличават 

издръжливостта и се премахва умората. 

Стимулира се производството на ендорфини в 
мозъка,  осигуряващи спокойствие и чувство 

за благополучие (Михайлов, 1997). 

 

Заключение 

 

Спортът е многостранно обществено 

явление.Той е необходим за нормалното 
функциониране на неговите системи и 

подсистеми. Категоричността на такова 

твърдение се налага от условията при които 
се развива съвременното общество и 

изискванията, които то предявява към 

биологическите и личностните възможности 

на индивида. Широка е гамата от социалните 
функции на спорта оздравителна, 

възпитателна, професионално приложна, 

отбранителна, рекреативна, престижна, 
интегративна, информационна,културна и др. 

(Витанова, 2000). Проявлението на тези 

функции зависи от конкретната социална 
система, от националните особености и 

политически структури.  Оздравителна 

функция-здравето е неоценимо богатство. 

Важен елемент на здравето е 
дееспособността. Предпоставка за добро 

здравословно състояние е функционалната 

годност на всички органи и системи, пълната 
съгласуваност между тях и добрата обща 

реактивност на организма.Колкото 

физическото развитие и физическа 
дееспособност са на по-високо 

равнище,толкова посочените здравни 

показатели имат по-високи стойности 

(Йорданова, 2001). 
Пътят към здравето на човека минава през 

личностното му отношение към спорта, 

готовността на индивида за висока 
работоспособност и определя неговите 

критерии за пълноценен живот. 
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ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИА-
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS  

 
Biyanka Torniova, Tanya Paskaleva  

 
ABSTRACT: In the recent years the higher education has been facing a serious challenge. To be provided 

adequate training of students, whose thinking, behavior, preferences and style of studying do not correspond in 
any ways with their teachers’ ones, as well as with the elder students’ ones. The practice reveals that the classic 

style of teaching, using traditional methods, starts to bore the students, who are active users of all new techno-

logical advances of the informational society. One approach to deal with the situation are the Interactive 

Presentational Systems (IPS), the use of which strengthens the interest of the trainees, stimulates them to actively 

participate in the study process and helps a better acquiring of the studied material. The Interactive Presenta-

tional System, also known as Interactive Board (IB), has a wide range of applications as a means of training in 

the higher educational schools. 

Key words: interactive board, training, student 

 

Въведение 

 

Динамиката в развитието на комуникаци-

онните технологии намира широко приложе-
ние в различни сфери на живота, включител-

но и в образованието.  

През последните години висшето образо-

вание е поставено пред сериозно предизвика-
телство да осигури адекватно обучение на 

студентите, чието мислене, поведение, пред-

почитания и стил на учене са коренно раз-
лични от тези на преподавателите, а също и 

на предхождащите ги студенти(Стойкова, 

Иванова, Смрикаров 2012) [1]. В този смисъл 

е необходимо използването на иновационни 
технологии в учебния процес, за да  се отго-

вори на изискванията на съвременните сту-

денти. Самото понятие “технология” търпи 

развитие от първоначалната му употреба до 
днес. Думата идва от старогръцката “tehne” и 

означава “изкуство или умение”. В речник на 

чуждите думи в българския език под “техно-
логия” се описва “съвкупност от последова-

телни работни операции на един производст-

вен процес и указанията за начините и сред-

ствата за извършването им”(Иванова Г., 2004)  
[3].  

Тълкуването на съдържанието на поня-

тието “технологии” зависи от подходите, кои-
то се прилагат и спецификата на научните 

области, в които то се експлицира. В съвре-
менната наука като технологии се обознача-

ват следните явления:  

► “Приложението на знанията за реша-
ване на практически задачи, при което техно-

логията се разбира като начин за ефективна 

дейност;  

► Разработване и обосноваване на под-
ходи и методи, гарантиращи ефективността 

на дадена дейност, като тук технологията се 

разкрива като знание, като приложна наука, 
която обособява определена съвкупност от 

знания, обосноваващи използваните в прак-

тиката начини и средства за преобразуване на 

действителността” [7]. 
Технологизирането на всички сфери от 

човешката дейност е неоспорим факт в 

съвременните условия. В резултат на това 
технологиите навлизат широко и в сферата на 

образованието.  

Разглеждайки по този начин понятието 
“технология”, ние приемаме иновационните 

технологии като стратегия и основни техники 

за реализация на обучението на медицинските 

специалисти. 
Дигиталната революция и нейната обвър-

заност с израстването на трите поколения  X, 

Y и Z със своите специфични характеристики 
имат пряка връзка и са от съществено значе-

ние за представената тема. А. Иванова в свои 
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разработки посочва следната класификация 

на поколенията: 

- Х поколение  - родените през 1965 – 
1981г. 

- Y поколение - родените през 1981г.- 

1994г. 
- Z поколение – родените през 1994г. – 

2004г. 

Поколението Х  посрещна дигиталната ре-

волюция и се научи да използва цифровите 
технологии. В своето детство то е повлияно 

предимно от телевизията, видеото и видео-

игрите. Поколението Y израсна по време на 
дигиталната революция и е под въздействието 

на компютърните игри и WEB. Стилът им на 

учене е визуално кинетичен – къс интервал на 

концентрация, в съчетание с липса на търпе-
ние. А Z поколението е родено в дигиталния 

свят и предпочита изцяло визуално предста-

вяне, свързано с активни действия от тяхна 
страна (Иванова, А., 2010)[2]. 

Както и да се нарича това поколение „ди-

гитално“, „нови обучаеми“, то поставя своите 
изисквания и предизвикателства в обучение-

то, което да го мотивира по начин, който мак-

симално се доближава до неговите предпочи-

тания и интереси. В тази връзка от препода-
вателите се очаква да направят учебния про-

цес по-интересен, ефективен, с бърза обратна 

връзка и  добра визуализация. Това може да 
се постигне чрез използване на подходящите 

форми, методи, педагогически похвати и 

средства. 
Средствата за обучение се прилагат пре-

димно за осъществяване или усъвършенства-

не на онагледяването в учебната работа, по-

ради което те са тясно свързани с дидакти-
ческия принцип за нагледност. Този принцип 

е много важен при обучението на медицинс-

ките специалисти, тъй като без онагледяване, 
трудно може да се реализира ефективен уче-

бен процес (Попов и съавт., 2010) [4]. Именно 

в контекста на нагледността следва да се 

търсят и учебно техническите средства в обу-
чението. Те са предпоставка, както за създа-

ването на информацията, така и за нейното 

възприемане. 
Според М. Андреев нагледността бива: 

 Предметнообразна. Това са естестве-

ните предмети, картини, обекти и др.. 

 Словеснообразна. Това е словото, кое-

то може да предизвика силни емоции. 

 Условноизобразителна. Това са чер-

тежите, схемите, изображенията, графиките, 

диаграмите. Чрез тях се показват връзки и 

взаимозависимости между явленията и про-

цесите. 

 Динамична. Тук се включват средст-

вата предаващи движение - кино, телевизия, 
видео (Андреев, 1996) [5]. 

Педагогическите средства са един от во-

дещите компоненти на педагогическата сис-
тема. Те са съвкупност от всички възможни 

предмети, процедури, методи и условия, кои-

то служат за постигане на педагогическите 

цели. Какъв вид ще използва преподавателя, 
зависи от неговия подход за постигане целите 

на обучението. 

В обучението на медицинските специалис-
ти намират приложение различни нагледни 

средства, които подпомагат процеса на усвоя-

ване на знанията и уменията. Практиката пот-

върждава, че най-често прилагани са: 
 Действащи модели – пациенти по 

време на престоя им в болница, които пред-

варително при постъпването са уведомени и в 
конкретния случай са дали информирано съг-

ласие за включването им като обект на наб-

людение в обучението на медицинските спе-
циалисти. Пациентът може да бъде разгледан 

като субект в процеса на обучение само в 

медицинското образование. 

 Макети, мулажи и фантоми – в помощ 
на манипулативната техника, а също табла и 

схеми. 

 Технически средства за обучение и 
носители на информация – слайдове за 

шрайбпроектор, диапозитиви, диафилми, 

кинофилми, видеозаписи и др. (Попов и 
съавт., 2010) [4].  

Нови възможности предлагат  интерактив-

ните презентационни системи (ИПС), изпол-

зването на които засилва интереса на обуча-
ваните, стимулира ги  за активно участие  в 

учебния процес и спомага за по-добро усвоя-

ване на преподавания материал.  
Целта на настоящата статия е  да се предс-

тавят възможностите за приложение на инте-

рактивни презентационни системи – интерак-

тивна бяла дъска (ИБД) и документ камера 
(ДК) в обучението на специалистите по 

здравни грижи. 

Интерактивна бяла дъска - използването 
на интерактивни дъски намира широко при-

ложение в средното образование и е неизмен-

на част от съвременните средства за презен-
тиране и преподаване. През последните годи-

ни, със своите предимства, тя придобива все 

по-голяма популярност и във висшето обра-

зование.  
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Интерактивната презентационна система, 

известна като интерактивната бяла дъска 

(Фиг.1) включва компютър, проектор, бяла 
дъска (обикновена или специална), електрон-

на писалка (стилус), приемник и софтуер. На 

външен вид ИД наподобява стандартна бяла 
дъска или прожекционен екран, но действа 

като компютърен екран и върху повърхността 

й чрез стилуса може да се манипулира с обек-

ти така, както това се извършва с помощта на 
компютърна мишка върху дисплея на компю-

търа. Информацията върху дъската може да 

се съхранява в подходящ формат (.pdf, .avi, 

.pptx и др.) Обучаемите също могат да участ-
ват активно и да изнасят свои презентации, 

схеми, проекти и материали дори и от работ-

ните си места (Момчева, Ненков, 2014) 
(Стойкова,СмрикаровКазлачева,, 2012) [6,8].  

 

 

 

 

 

 
 

Фиг.1. Интерактивна бяла дъска еBeam

 
Документ камери – допълнително уст-

ройство, което може да се интегрира с ИБД 

или да се използва самостоятелно (Фиг.2). Не 
се изискват специални умение от преподава-

теля. 

Възможности: 

 Представяне на обекти в реално време 

с високо качество и скорост; 

 Съдаване на снимки или видео в реал-

ни обекти и текст; 

 Визуализиране на  статични и дина-

мични обекти; 

 Дава възможност на студентите да ра-

ботят в по-динамична и интерактивна среда в 

процеса на обучение.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2. Документ камера 

 

Приложение на интерактивна бяла дъс-

ка с документ-камерa 
 Върху изображението на ИБД (обект, 

поставен пред документ-камерата) могат да 
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се нанасят допълнителни бележки и марки-

ровки с помощта на стилуса по време на заня-

тието (Фиг. 3);  

 Представеният реален обект (с допъл-

ненията върху изображението) може да се 

съхрани като част от презентация или като 

аудио-видео файл. 

 Дава възможност да се демонстрират 

действия. Показ на обекти и дидактически 

материали, за да се наблюдава същественото 

в тях, предвидено за изучаване. Динамичната 

нагледност е полезна при представянето на 

алгоритми за изпълнение на манипулативната 

техника, изключително важна за медицински-
те професии. 

На фиг.3 е представено изображение – ос-

новен хирургически инструментариум, върху 
което преподавателят може да нанася бележ-

ки със стилуса върху ИБД по време на учеб-

но-практическо занятие. 

 

 

 

Фиг.3. Приложение на интерактивна бяла дъска с документ-камерa 

 

Представяне на текстови материали с 

документ камера 

 Проектиране пред аудиторията, върху 

екран или ИБД, на всякакви печатни доку-

менти,  без да се налага предварително (преди 

занятието) те да се сканират и подготвят; 

 Проектиране в реално време; 

 Заснемане и съхраняване на материа-

лите за обучение и самоподготовка (вкл. пре-
зентации или видео файлове) (Фиг. 4) (Стой-

кова,СмрикаровКазлачева,, 2012)  [9]. 

 

 

 

Фиг.4.  Представяне на текстови материали с документ камера 
 

Представяне на статични и динамични 

3D обекти с документ камера 

 Могат да се наблюдават статични или 

динамични 3D обекти и съответно да бъдат 

представяни от различен ъгъл (поради под-

вижното рамо на камерата). 

 Възможност за увеличаване, намаля-

ване и ротация на изображението. 
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 Всички действия могат да се изпълнят 

по време на учебното занятие, без предвари-

телна подготовка/заснемане, могат да се пуб-

ликуват и ползват при самоподготовката на 
студентите. 

 Може да се запише видеоклип по вре-

ме на занятието. 

На Фиг.5 е представен изглед на трипът-

ник заснет с документ-камера и демонстрация 

на правилата за работа с него. 
 

 

 
 

 

 

Фиг. 5. Представяне на статични и динамични 3D обекти с документ камера 

 
Това са само част от възможностите на ин-

терактивните презентационни системи, които 

могат да се приложат в обучението по раз-

лични учебни дисциплини на медицинските 
специалисти. За постигане на желаната по-

лезност и ефективност от особено значение е 

техният подбор да бъде съобразен с конкрет-
ното учебно съдържание и специфичните 

цели, които си поставя преподавателя. 

Положителният резултат от приложението 

на  ИПС в обучението на медицинските спе-
циалисти можем да обобщим в следните пе-

дагогически аспекти: 

 Значителна промяна в характера на 

обучението - от статичен и пасивен, в дина-
мичен и интерактивен. 

 Улесняване на активното обучение. 

 Мотивиращо средство - ориентирано 

към предпочитанията и интересите на студен-

тите. 

 Атрактивно представяне на информа-

цията. 

 Спомагат да се реализират основни 

принципи на обучението – за нагледност, 

достъпност, системност, последователност, 

активност и съзнателност. 
 

Заключение 

 
Новите технологии променят света около 

нас. Възможностите за полезни действия са 

огромни и следва да направим по-сериозна 

крачка към въвеждането им в обучението на 

медицинските специалисти. Позитивите, кои-

то могат да бъдат посочени от използването 
на интерактивните презентационни системи в 

съвременното образование са безспорни, за-

щото не е достатъчно преподавателят да бъде 
компетентен в областта на своята специал-

ност, но и да открива нови и ефективни пъ-

тища и способи за активно участие на обуча-

ваните в учебния процес.  
За да могат да се подготвят здравни кадри, 

които да се справят с предизвикателствата и 

изискванията на новото време е важно да се 
следят и прилагат новостите. Интерактивната 

дъска, с нейните многостранни възможности, 

е едно допълнение към традиционните средс-
тва в обучението и полезен ресурс, чрез който 

може да се засили интереса към учебния про-

цес. Наред с това, тя се явява мотивационна 

основа за учебна дейност, стимулира се ак-
тивността на студентите, което допринася за 

затвърждаване на придобитите теоретични 

знания и практически умения. Прилагането 
на интерактивни презентационни системи в 

обучението на медицинските специалисти 

дава възможност на преподавателите достой-
но да отговорят на предизвикателствата на 

новото време и съвременните технологии и да 

спечелят вниманието на студентите за целите 

на тяхното обучение. 
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ВРЕМЕТО – ПОСТОЯННО НЕДОСТИГАЩИЯТ РЕСУРС  

НА УЧИЛИЩНИЯ ДИРЕКТОР 

 

Светлозар Вацов 
 

THE TIME - THE CONSTANTLY LACKING RESOURCE 

 OF THE SCHOOL MANAGER 
 

Svetlozar Vatsov 

 
ABSTRACT: This research shows that in most of the cases the work day of the school manager is pretty 

long, often they work at home, they do a lot of work activities, not included in their duties, they lose much time 
on not arranged interruptions, they do not take much time for rests between their tasks and almost no time for 

improving their leadership skills. All of this shows low effectiveness of the use of their time. 

Key words: school manager, work time, rational organization of the work. 

 

Въведение 

 
Законът за икономия на време с пълна си-

ла важи и за сферата на управлението на учи-

лището и особено за ефективността на труда 

на училищния директор. От правилния отчет 
и оценка на фактора време в голяма степен 

зависи изграждането на рационална органи-

зация на неговия труд. Затова изследването и 
анализа на бюджета на времето на директора 

позволяват по-дълбоко да се изучи и оцени 

съществуващата организация на неговия 

труд, да се открият резерви за повишаване на 
ефективността на труда на ръководителя и на 

тази основа да се разработят и осъществят 

мероприятия за усъвършенстване на неговата 
организация.  

Времето е ресурс и колкото по- неефек-

тивно хората го използват, толкова по- скъпо 
им струва. От другите ресурси факторът вре-

ме се различава преди всичко с това, че с него 

не може да се запасиш предварително. Вре-

мето отминава безвъзвратно и се изразходва 
непрекъснато, то е необратима категория, не-

го не можеш да си натрупаш, нито да го уве-

личиш. В съвременните условия от всеки 
един ръководител се изисква продуктивно и 

интелектуално творчество, тъй като той опре-

деля перспективите за развитие на дадена ор-
ганизация. Затова трябва да се работи, като се 

отчитат новите изисквания, които заставят 

човек да се замисли над стратегията и такти-

ката на съвременния мениджмънт и преди 
всичко над този негов аспект, който се отнася 

за един такъв актуален и дефицитен ресурс 

какъвто е времето. 
Настоящата статия е разработена въз осно-

ва на данни от проведено изследване на орга-

низацията на труда на 357 директори и по-

мощник директори на училища в България. 

 

Изложение 

 
От проведеното изследване се установи, че 

директорите работят значително по-

продължително в сравнение с установения от 

Кодекса на труда 8 часов работен ден. Само 
15,9 % от ръководителите имат 8-часов рабо-

тен ден. Останалите директори работят сред-

но между един и четири часа повече, а 1,1  % 
- дори и по-продължително (таблица  № 1).  

                                                                                                                     

Таблица № 1 

 

Хроническият недостиг на време и удъ-

лженият работен ден на директорите са явле-

Средна продължителност 

 на работния ден 

Отн. дял     

в % 

8 часа 15,9 

До 9 часа 26,2 

До 10 часа 27,9 

До 11 часа 14,8 

До 12 часа 14,1 

Повече от 12 часа 1,1 
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ния, които са характерни за директорите в 

целия свят. Както се посочва в литературата, 

колкото по-висш е рангът на ръководителя, 
толкова по-продължителен е неговия работен 

ден. Обикновено колкото по-голямо е управ-

ляваното от директора училище, толкова по-
голям е броят и силата на въздействие на 

факторите, водещи до неефективно използва-

не на неговото време и толкова по-голяма е 

онази част от неговия работен ден, която не е 
под негов контрол и не може да се изразходва 

рационално. Всеки директор обаче може да 

подобри начина на използване на своето вре-
ме и трябва да се стреми към това. 

Както сочат данните от проведеното из-

следване, когато работният ден на директори-

те надвишава 8 часа, те най-често извършват 
служебна административна дейност. Малък 

процент от директорите повишават квалифи-

кацията си. Когато  към часовете, прекарани в 
училището (които значително надвишават 8 

часа) се прибавят и часовете, които директо-

рите използват за работа по служебни въпро-
си в къщи, се получава пълна картина на умо-

рителния удължен работен ден на директори-

те от училищата. 

Факторите, които влияят върху продължи-
телността на работното време, се делят на 

субективни и обективни. Съществуват при-

чини извън училище, но повече са тези, които 
зависят главно от директора - приспособяване 

към управленска дейност, квалификация на 

учителите, степен на организираност. Никога 
не се сочи обаче главната причина -  ниската 

квалификация на самия директор в тази об-

ласт. 

От анализа на данните се разбира, че 31,7 
% от директорите често работят вкъщи по 

служебни въпроси. Твърде малко са директо-

рите, които успяват в рамките на работното 
време да свършат служебните си задължения 

и не работят вкъщи по служебни въпроси – 

само 7,6 %. Да се работи вкъщи по служебни 

въпроси е неправилно. От една страна в края 
на работния ден директорите са уморени и 

тяхната работа вкъщи не е обективна. От дру-

га, продължителният работен ден и допълни-
телната работа вкъщи водят към силно нама-

ляване на количеството на свободното време, 

на времето, необходимо за отдих, сън и т.н. 
Това неминуемо води към преждевременно 

увреждане здравето на директора. За да запа-

зи своето здраве и висока работоспособност, 

директорът трябва да си изработи правилен 
режим на труд през работния ден, с оглед на 

неговата продължителност, интензивност и 

т.н. и да го спазва. 

Голямата продължителност на работния 
ден на директорите показва, че те се стремят 

да разрешат това противоречие по екстензи-

вен път, чрез увеличаване на разхода на вре-
ме, приемайки за непреодолим проблема за 8-

часовия работен ден на директора. По-

ефективен е обаче пътят за повишаване на 

интензивността на труда чрез въвеждането на 
научна организация на труда, което се проя-

вява в максимална икономия на време, защо-

то това, което се губи за продължителността 
на действието на силата, се печели от нейната 

интензивност, тъй като дееспособността на 

работната сила е обратно пропорционална на 

нейната дейност. 
От времето за работа с външните институ-

ции директорите отделят най-много време за 

работа с инспекторатите по образование – 
10,29 %. За контакти с отдел “Просвета” в 

общината директорите отделят от работния 

си ден 8,09 %. Голяма част от времето  отива 
за работа с обществени организации – 7,17 %, 

а също така и с други институции в общината 

–  6,71 %. За срещи с родителите директорите 

отделят 7,75 % от работния ден. Най-нисък е 
процентът, отделян от работния ден “за себе 

си” – 6,77 %. 

Директорите изразходват приблизително 
една четвърт от своето работно време за из-

пълнение на дейности, непредвидени в длъж-

ностните им задължения. Увлечението във  
второстепенна дейност (но с бързи външни 

ефекти), несвързана с длъжностната характе-

ристика на директора, е често явление. То се 

оправдава с полуграмотния лозунг, че „в учи-
лище всичко е много важно”. 

Като се има предвид, че обикновено това 

са дейности на по-нискостоящи в йерархията, 
изразходването за тях на една четвърт на вре-

мето за работа на директорите е твърде мно-

го. Това означава, че директорите или не из-

вършват 22,32 % от своите служебни задъл-
жения или увеличават с 22,32 % продължи-

телността на своя работен ден, но и в двата 

случая това има отрицателни последствия. 
Това положение е в противоречие с изисква-

нията на принципите за специализация и про-

порционалност и говори за неправилно разп-
ределение на труда. За да се излезе от подоб-

но положение е необходимо ясно и точно да 

се разграничат задълженията и функциите 

между директора и неговите подчинени, да се 
определят правата и отговорностите на всеки, 
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да се създадат възможности на всички да взе-

мат самостоятелни решения в пределите на 

установените права и отговорности. Това се 
регламентира чрез длъжностните характерис-

тики. 

Времето за основна работа на директора в 
зависимост от нейния характер, обусловен от 

функциите на управление, се дели на време за 

организационно-административна, творческа 

и техническа работа. Времето за организаци-
онно-административна работа са разходите за 

време по организацията на процеса на управ-

ление. Времето за творческа работа включва 
времето за дейности, свързани с анализ на 

съществуващата обстановка, търсене, разра-

ботване на избор на оптимални решения, раз-

работване на прогнози, концепции, проекти, 
програми, планове и др. Времето за техниче-

ска работа – това са разходите на време за 

изпълнението на прости, рутинни, повтарящи 
се работи, свързани с информационното оси-

гуряване, пресмятане, писане, чертане и др. 

Данни за съотношението на времето за орга-
низационно–административна, творческа и 

техническа работа във времето за основна 

работа на директорите са посочени в таблица 

№ 2.  
 

Таблица № 2 

 

От съществено значение за ефективното 
управление на директорите на училищата е  

не само размерът, но и това кога и къде те 

посвещават своето време на успешна творче-
ска работа. Данни за това са посочени в таб-

лица № 3. 

От таблица № 3 се вижда, че процентът на 
директорите, които отделят време за творчес-

ка работа и размисъл вкъщи е значителен – 

това се прави от повече от половината дирек-

тори. Отделянето на време за творческа рабо-
та и размисъл в кабинета си след работно 

време не е ефективно, защото директорите са 

вече твърде уморени, а това ще им отнеме и 
част от времето за отдих и сън. Най-

благоприятното време за творческа работа и 

размисъл са началните часове на работния 

ден, когато директорите са достатъчно бодри 

и отпочинали. 

 
Таблица № 3 

 

Колкото по-високо е равнището на ръко-

водителя в йерархията, толкова по-голям е 

обемът перспективни задачи, които той тряб-
ва да решава. Това означава, че директорът 

трябва да се занимава с възможно най-малко 

оперативни и колкото се може повече перс-
пективни задачи. Тази пропорция обаче не 

трябва да надминава определени граници и 

решаването само на перспективни задачи не е 
идеален случай за директора, тъй като той се 

превръща в теоретик, лишен от възможността 

пряко да ръководи подчинената му организа-

ция. Всеки директор трябва да се стреми към 
преимуществено решаване на перспективните 

задачи, но в същото време той трябва да ре-

шава тези проблеми, които в дадения момент 
не могат да бъдат решени от неговите подчи-

нени. От изследването се вижда, че съотно-

шението между перспективните и оператив-
ните задачи е 34,5 % към 65,5 %. Това показ-

ва, че се изразходва твърде много време за 

решаването на оперативни задачи, което сил-

но намалява възможностите на ръководите-
лите за отделяне на по-голямо внимание на 

перспективните задачи. 

Осъществявайки процеса на управление 
през времето за основна работа, директорът 

изпълнява голямо количество различни по 

съдържание дейности. Всички характерни за 

работата на директорите дейности, чрез които 
те осъществяват процеса на управление, ние 

сме обединили в четиринадесет основни дей-

ности: работа с документи и други източници 
на информация, съвещания и заседания, те-

лефонни разговори, прием на външни посети-

тели, беседи с работещите в училището, бесе-
ди с ученици, беседи с родители, команди-

ровки, представителни функции, обществени 

задължения, повишаване на квалификацията, 

 

Разпределение на времето между: 

 

 

Отн.дял 

в % 

Време за организационно-

административна работа 

59,36 

Време за творческа работа 20,14 

Време за техническа работа 20,50 

 

Време за творческа дейност и размисъл: 

 

Отн. дял 

в % 

В кабинета си в рамките  

на работното време 

60,22 

В кабинета си след работно време 27,73 

В кабинета си преди началото на ра-

ботното време 

15,97 

Вкъщи 65,55 

Другаде 1,68 
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учебни занятия, работа извън училището и 

други. Дейностите, извършвани от директо-

рите, които не попадат в нито една от посоче-
ните основни дейности, са обединени като 

“други” дейности. В таблица № 4 е посочено 

разпределението на времето на директорите 
между основните дейности.                                                                                                                                   

                                                                                                                               

Таблица № 4 

 
Изследването на работата на ръководите-

лите свидетелства за това, че повече от поло-

вината от всички въпроси, съставляващи 
съдържанието на тяхната дейност, се разре-

шават в документална форма. Практически 

нито една операция от технологията на 
управлението, която е свързана с информаци-

онните процеси, подготовката, вземането и 

реализирането на управленските решения и с 

организаторската работа на директора, не 
може да се осъществи без документиране, т.е. 

без подготовката, изготвянето, обработката и 

съхранението на документи. Документите са 
средство за осъществяване на ръководство, 

координация и контрол и от начина, по който 

директорът организира своята работа с доку-

ментите, до голяма степен зависи неговата 
ефективност. 

Приемането на посетители  и провеждане-

то на беседи е друга важна дейност на дирек-

торите. При провеждането на беседи и прие-
мането на посетители директорът получава от 

първоизточника важна за управлението до-

пълнителна информация, пряко предава на 
своите подчинени необходимата информация 

и въздействайки им емоционално, активизира 

тяхната дейност. Тази вид дейност представ-

лява особена форма на комуникация между 
ръководителя и неговия подчинен и е насоче-

на към поставянето и решаването на отделни 

проблеми в процеса на непосредствения ли-
чен контакт. Служебните срещи могат да бъ-

дат както по инициатива на директора, така и 

по инициатива на подчинените. Необходимо е 

предварително да предупредят подчинените 
за целта и времето за провеждане на беседата, 

което снема напрежението у подчинения, 

позволява му да се подготви. 
Приемането на родители или настойници 

/длъжни да осигуряват присъствието на деца-

та си в училищата за времето, през което те 
подлежат на задължително обучение/ е важен 

момент от управленческата дейност на учи-

лищния директор. При провеждането на сре-

щата директорът трябва да прояви в макси-
мална степен такт за създаване на атмосфера 

на доверие. За правилното организиране на 

срещите по инициатива на подчинените или 
родителите е необходимо директорът да 

уточни времето, през което той приема. Кога-

то срещата се провежда  по инициатива на 
директора, той трябва предварително да се 

подготви, като определи нейната цел, да се 

запознае със същността на въпроса и да със-

тави план за нейното провеждане.  
Съвещанията и заседанията отнемат 9,17 

% от времето на директорите. Този разход на 

време според литературните източници не е 
голям, тъй като в повечето от тях се сочат 

средно от 30 до 40 %, а в някои - и значително 

по-големи разходи на време за съвещания и 

заседания. След работата с документите, 
съвещанията и заседанията, приема на 

външни посетители и беседите, според коли-

чеството време, което се изразходва и от две-
те категории ръководители са телефонните 

разговори – директорите изразходват 5,79 % 

от работното си време. За повишаване на ква-
лификацията си директорите отделят едва 

6,50 % от него, което според нас е крайно не-

достатъчно, особено при съвременните дина-

мични промени в управлението на образова-
нието. 

 

Средномесечно разпределение 

на  работното време между 

 

 

Отн. дял 

в % 

Работа с документи и други източ-

ници на информация 

20,65 

Съвещания и заседания 9,17 

Телефонни разговори 5,79 

Прием на външни посетители 6,94 

Беседи с работещите в училището 13,24 

Беседи с ученици 10,67 

Беседи с родители 7,40 

Командировки 4,34 

Представителни функции 5,73 

Обществени задължения 6,40 

Повишаване квалификацията 7,29 

Учебни занятия 13,51 

Работа извън училището 7,54 

Други 6,48 
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Сравнително малък процент от своето 

време, в сравнение с останалите дейности, 

изразходват директорите в училищата за 
представителни функции (тържествени ме-

роприятия, приемане на делегации и др.). За 

тях директорите отделят 5,73 % от времето 
си. Представителните функции на директори-

те в училищата са неотделима част от тяхната 

работа. Въпреки, че не изискват особено нап-

режение и вземане на важни решения, те кон-
сумират немалка част от времето на директо-

ра, но са безспорно необходими и допринасят 

за престижа на училището. 
Освен пряката служебна работа, която из-

пълняват в училището, директорите изпълня-

ват и редица обществени задължения. За из-

пълнение на своите обществени задължения 
директорите изразходват средно 6,40 %. Този 

малък дял от времето, който директорите от 

училищата отделят за обществени задълже-
ния, е в съответствие с мястото, на което те 

поставят обществените дейности и събрания-

та при подреждане на личните информацион-
ни източници, ползвани от тях. Изпълнението 

на обществените задължения помага на ди-

ректорите за изработване на по-широк поглед 

и на умение да съчетават проблемите, реша-
вани в училището с общодържавните и об-

щинските интереси. 

Времето за нерегламентирани прекъсвания 
се състои от време за прекъсвания, предизви-

кани от нарушение на режима на работа и 

време за прекъсвания, предизвикани от нару-
шения на трудовата дисциплина. Времето за 

прекъсвания, предизвикани от нарушаване 

режима на работа, се губи поради несвоевре-

менно задаване на задачи, неизправност в 
техническите средства и др. За директорите в 

училищата то е около 32 мин. Това време мо-

же да се намали чрез подобряване на органи-
зацията на работа. Времето за прекъсвания, 

предизвикани от нарушаване на трудовата 

дисциплина, се дължи на закъснения на сами-

те директори или техните подчинени, само-
волни отлъчвания от работното място, преж-

девременно напускане на работното място в 

края на работното време или изпълняване в 
работно време на неслужебни дейности. Вре-

мето за прекъсвания на директорите в учили-

щата поради нарушаване на трудовата дис-
циплина е около 28 мин. Това време може 

рязко да се съкрати чрез подобряване на дис-

циплината и повишаване на отговорността на 

всички работници в училището. Опитният 
директор добре разбира ролята и значението 

на дисциплината, той винаги е акуратен и из-

пълнителен и изисква същото от своите под-

чинени. 
Ако директорът планира добре своя ден, 

това позволява да се създаде нормален ритъм 

на работа, да се спазват пропорциите между 
различните видове дейности, като съсредото-

чава  своето внимание върху най-важните за-

дачи, без да забравя наличието на по-дребни, 

но необходими задължения, да усъвършенст-
ва връзките си с другите, да намалява  прето-

варването и острия дефицит на време. Лични-

ят му план трябва да е съобразен с плана на 
ръководеното от него учебно заведение. Пла-

нирането на работата и времето на един ди-

ректор на учебно заведение може да бъде 

комплексно. Освен времето, необходимо за 
изпълнение на служебните задължения, на-

ложително е в плана да се предвижда време за 

регламентирани прекъсвания и лични нужди. 
Трябва да се предвиди почивка, когато е нуж-

но, а не когато се появи възможност за това. 

При разработването на своите планове и ре-
жима на работа директорът трябва да отчита 

и необходимостта от постоянно повишаване 

на своите знания и квалификация и да плани-

ра необходимото за това време. 
Малко повече от половината от времето си 

директорът отделя за дидактическата, възпи-

тателна и социална дейност в училище. Оста-
налата част от времето посвещава на  адми-

нистративна, стопанска и финансова дейност. 

А тези дейности са свързани с обучението и 
възпитанието само косвено. Ако прибавим 

към тях и обществено–културните дейности, 

става ясно, че директорът може да се откаже 

от тази мрежа от дейности и да прехвърли 
усилията си от една дейност на друга. Така 

той би съумял да подреди в йерархичен план 

тези цели според тяхната значимост за учи-
лището. Време е да се разработи по–

съвършена характеристика на директорската 

длъжност, като се определи пределно точно 

ролята й в дидактическата дейност на учили-
щето. Необходимо е да се потърси равновесие 

между отделните негови функции като педа-

гог, администратор и ръководител на цялост-
ния процес на функционирането на училище-

то. Тогава и бюджета на неговото работно 

време би могъл да бъде съставен по–
сполучливо.      

По-голямата част от директорите в учили-

щата (49,00 %) понякога правят анализ на на-

чина, по който изразходват своето работно 
време, а 46,50 % от директорите правят такъв 
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анализ редовно. В резултат на този анализ 

57,70 % от директорите считат, че те изпол-

зват своето работно време рационално (виж 
таблица № 5).  

 

Таблица №5 

 

Прави впечатление, че само малка част от 
тях мислят, че не използват добре този важен 

ресурс. 

 

Заключение 

 

Въпреки че повечето от директорите оце-
няват положително организацията на своето 

време, резултатите  от изследването сочат, че 

в повечето случаи работният ден на ръково-

дителите в училище е много продължителен; 
често работят в къщи по служебни въпроси; 

изпълняват значителен обем дейности, невк-

лючени в длъжностните им задължения; гу-
бят доста време поради нерегламентирани 

прекъсвания; отделят малко време за почивки 

между задачите и недостътъчно време за по-

вишаване на квалификацията си. Всичко това 

показва недостатъчна ефективност на изпол-

зуването на работното време.  

Необходимо е да се потърси по-добър ба-
ланс между отделните им функции като педа-

гози, администратори и ръководители на ця-

лостния процес на функционирането на учи-
лището. Тогава и бюджета на тяхното работ-

но време би могъл да бъде съставен по-

сполучливо.  

Съществуват редица възможности и резер-
ви (било като се намалят или премахнат къде-

то е възможно неприсъщите на длъжността на 

ръководителя дейности, било като се усъвьр-
шенствуват методите за изпълнение на ръко-

водната работа), използуването на които би 

довело до значително подобряване организа-

цията на тяхната работа, а оттам и до пови-
шаване ефективността на ръководените от тях 

училища. Това изисква управленските кадри 

да се подготвят конкретно в това отношение 
за да могат да проявят особен талант в раз-

пределянето и използването на своето време. 
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Считате ли, че рационално 

използвате 

работното време? 

 

Отн. дял  

в % 

Да 57,70 

Трудно ми е да преценя 34,70 

Не 7,60 
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ABSTRACT: The competencies are an important strategic resource in the fields of knowledge.  The report 

reviews the competencies as a specific result, which is required from the learners and is needed for their 

successful accomplishment of any tasks in a certain field. Four key problems connected to the measurement of 

the competencies as a result of the educational process are pointed out: creation of competence models, creation 

of psychometric models, choosing tools for measurement, using the results from the evaluation. It is stated that, 

in ours days, the exact empiric evaluation of the competencies is a precondition for increasing the quality of the 

education processes and for development of the educational systems. 

Key words: competencies, measurement of the competence, competence models.  
 

Въведение 

 

Компетенциите са важен стратегически 

ресурс в обществото на знанията. Те предс-
тавляват единство от знания, умения и отно-

шения за решаването на познавателен, научен 

или житейски проблем, както и единство на 
теоретична подготовка, система от нагласи и 

ценности и модели на поведение и дейност. 

Развитието на компетенциите поставя акцен-
та върху продуктивните навици на ума, върху 

организацията, планирането и процедурите за 

извършване на определена дейност. 

Една област на социалните и хуманитар-
ните науки, която в последно време бързо се 

разширява и привлича вниманието на общес-

твото, е измерването на постиженията на уче-
ниците. Изискванията за увеличаване на зна-

нията в много трудови и обществени области, 

както и глобализацията на трудовите и обра-
зователните пазари, направиха въпроса за 

продуктивността на образователната система 

съдбоносен за обществото. От края на осем-

десетте години в целия свят се наблюдава се-
риозно фокусиране върху „производител-

ността” на всички нива на образователната 

система, от началното през основното и сред-
ното до професионалното и висшето образо-

вание. Постигнатите резултати (или стой-

ността, добавена кьм тях) се използват като 

критерий за измерване продуктивността на 
цялата образователна система, качеството на  

обучението в образователните институции и 

постигнатите знания от обучаемите. Една от 

задачите на изследванията в образованието е 

да направи тази образователна продуктивност 

измерима, да изготви модели, които да могат 
да обяснят как се осъществява образовател-

ния процес, да преценява обективно неговата 

ефективност и да предлага стратегии за про-
мяна. 

 

Изложение 

 

В края на миналия век експертите на Ор-

ганизацията за икономическо сътрудничество 

и развитие (ОИСР) са се опитали да създадат 
международна програма за оценяване на ре-

зултатите от обучението, водещият въпрос на 

която е бил от какво ще се нуждаят младите 
хора в края на обучението си по отношение 

на уменията, за да имат конструктивна роля 

като граждани на обществото. (Trier, U. et al., 
1995). По този начин те са преминали грани-

ците на учебните програми, както и ограни-

ченията на класическите модели за човешки 

способности. Те нито са ограничили образо-
вателните оценки за знанията и уменията в 

рамките на няколко учебни предмета, нито са 

се обърнали към психологическите теории за 
общи познавателни способности. Вместо това 

са си задали въпроса дали младите хора са 

подготвени да се справят с изискванията и 

предизвикателствата на бъдещия им живот. 
Този начин за управление на непредсказани 

изисквания и задачи е бил наречен „умения за 
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живота” (Binkley M. et al., 1999) или „компе-

тенции извън учебната програма” (OECD, 

1997) .  
Всъщност функционалното разбиране на 

компетенциите става централно за цялата 

Програма за международно оценяване на 
учениците (PISA), въведена от ОИСР от 1998 

г. PISA измерва постиженията на учениците в 

контекста на образователните цели, дефини-

рани от обществото. Тя е ориентирана към 
бъдещето, към способността на учениците да 

използват познанията и уменията си в усло-

вията на реални житейски ситуации. PISA 
измерва компетенции, които се приемат като 

особено важни за самостоятелната обществе-

на реализация и успешната адаптация на мла-

дия човек към променящата се реалност. 
Например математическата грамотност е де-

финирана като „индивидуална способност за 

справяне със света, да определя, да разбира, 
да поема и прави преценка за ролята, която 

математиката играе за нуждите на индивида в 

настоящия и бъдещия живот, за да бъде конс-
труктивен и отговорен гражданин.” (OECD, 

1999, p. 41). Подобно на това, четивната гра-

мотност и научната грамотност са свързани с 

всекидневните приложения и автентични за-
дачи на хората. 

Като реакция на нуждите за функционален 

подход към компетенциите, който е разрабо-
тен за целите на PISA, Ф. Вайнерт (Weinert F., 

1999) предлага концепция за компетенциите, 

която се използва широко при оценката на 
образователните резултати. Компетенциите 

трябва да се определят от сферата на ситуа-

циите и задачите, които трябва да бъдат из-

пълнени, а оценката трябва да се прави като 
ученика се поставя в такива реални (или 

евентуално симулирани) ситуации. Този вид 

оценка трябва да има по-голямо практическо 
използване, защото надхвърля получаването 

на отделни и инертни знания. 

Сред учените, които работят в областта на 

оценката на обучението, Ричард Шавелсън 
като че ли е най-близко до тази концепция за 

компетенциите, макар че не използва този 

термин системно. Шавелсън е изтъкнат за-
щитник на оценката на представянето, т.е. на 

оценка, която включва „автентични” дейнос-

ти, базирани на изпробвани в практиката жи-
тейски ситуации и дейности. Той прилага та-

зи концепция в различни професионални об-

ласти.  

Шавелсън е привърженик на едно доста 
по-широко разбиране на образователните ре-

зултати, които превишават академичните 

умения и способности, получени от стандарт-

ните тестове: Тези допълнителни резултати 
включват постижението да се знае, разбира и 

обмисля дадена академична дисциплина. Те 

също включват лични, граждански, морални, 
социални и междукултурни знания и дейст-

вия. „Този вид резултати, които аз ще нарека 

умения за лична и социална отговорност 

изискват толкова, колкото и академичните 
умения, които често се наричат познавателни 

умения и е много важно също да бъдат изме-

рени.” (Shavelson R. et al., 1991,  р.1) 
Подобно разбиране, включващо познава-

телните и метапознавателните аспекти на са-

морегулирането, общественото поведение и 

морал, се поддържа и от E. Клайм и Д. Лют-
нер (Klieme, E. et al., 2006), които предлагат 

работна дефиниция за компетенциите като 

контекстно-специфичен познавателен резул-
тат, който се изисква от обучаемите и е нужен 

за тяхното успешно справяне с определени 

ситуации и задачи в специфична област. Тъл-
куването на компетенциите като резултат от 

ученето, контекста и познанието е адекватен 

критерий за продуктивността на образовател-

ните процеси и системи. Предложената ра-
ботна дефиниция за компетенциите се отнася 

не само до изискваните способности за успех 

в училище, а посочва и резултата, който се 
изисква за успех в бъдеще, напр. при поведе-

нието в различни професионални ситуации. 

Могат да се посочат четири ключови 
проблема на измерването на компетенциите 

като резултат от образователния процес:  

     1. Създаване на познавателни модели 

на компетенциите.  
Тълкуването на компетенциите търси на-

чини за развиване на инструменти за измер-

ване и за интерпретиране на техните резулта-
ти. В теорията съществуват само ограничен 

брой модели за компетенциите. Следователно 

е важно да се развият познавателни модели, 

които да обясняват междуиндивидуалните 
различия при представянето в специфични 

области. 

Първото предизвикателство при създава-
нето на модела е контекстуалния характер на 

компетенциите, което означава, че трябва да 

се вземат предвид както човешките, така и 
ситуационно-специфичните фактори. Напри-

мер, когато описваме уменията по чужд език 

по отношение на сутиационните изисквания, 

компетенциите, които изискват четенето на 
текст, могат да бъдат различни от тези, необ-
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ходими за провеждането на разговор (напри-

мер, да се различава писмения от говоримия 

текст или разбирането на текст от написваа-
нето на текст). Това едновременно разглеж-

дане на индивидуалните и социално-

специфичните компоненти оказва влияние за 
структурата на компетенциите, а също и за 

описание на нивата на компетентност. Ком-

петенцията не е универсална, тя не води до 

неизбежното постигане на висок резултат при 
всякакви условия, а само в конкретен органи-

зационен или трудов контекст. Разбира се, 

изрично следва да се отбележи, че не би мог-
ла да съществува компетенция, която е в със-

тояние да се справи с всякакви проблеми и 

поради тази причина повечето изследователи 

въвеждат ограничение за контекста, в който 
се извършва дейността, като използват фор-

мулировки от типа на „в рамките на съответ-

ната професия“, „в рамките на професионал-
ните стандарти“, при „сходни“, „типични си-

туации“ и др. Тя се проявява само в рамките 

на конкретни условия – държава, организа-
ция, професия и др. или на конкретна дей-

ност, което означава, че постигането на жела-

ния резултат изисква познаването и отчитане-

то на особеностите на контекста.  
По тази причина са се оформили две групи 

теоретични модели за описване и обяснение 

на компетенциите: модели за нивата на спо-
собност и модели за структурите на способ-

ност. Моделите за нивата на компетентност 

определят специфичните ситуативни изиск-
вания, които могат да се управляват от инди-

видите при определени нива на компетент-

ност; нивата на компетенциите се използват 

да се даде критерийна интерпретация на ре-
зултатите от измерването. Тези модели, наре-

чени също „конструктивни карти”, са особено 

полезни за оценка на образователните качест-
ва на общо ниво. Моделите за структурите на 

компетентността се занимават с връзките 

между представянето на различни съдържа-

ния и търсенето за откриване на общи изме-
рения. Тези модели са особено интересни за 

обяснението на представянето в специфични 

сфери, за да могат да се намерят основни 
компетенции и да може да се създаде база за 

по-диференцирани резултати за индивидуал-

ни преценки.  
Двата вида модели се отнасят за различни-

те аспекти за тълкуване на компетентността. 

Те не са взаимно изключващи се, а идеално се 

допълват. В по-голямата си част тези модели 
все още имат ограничена емпирична основа 

по отношение на представителността на дан-

ните и тяхната концептуализация за развива-

нето на способността се различава. Някои мо-
дели виждат развиването на компетентността 

като продължителен прогрес, който върви от 

най-ниското до най-високото ниво на способ-
ност. Нивото на изработване и систематизи-

ране се увеличава с нивото на компетентност 

Други модели концептуализират развитието 

на компетентността като продължителен про-
цес, характеризиращ се с качествени скокове. 

Може да добавим, че създаването на познава-

телни модели на компетенциите зависи от 
поставените въпроси или от очакваните ре-

шения. Модел, който задоволява определени 

цели (напр. получаване на незабавна обратна 

връзка) може да е напълно неефективен за 
други цели (напр. сравнителна оценка на об-

разователните институции). Много по-

детайлен модел на компетенциите е нужен в 
първия, отколкото във втория случай. При 

един случай може да се изискват точни оцен-

ки на индивидуално ниво, а при друг – на об-
що ниво.  

В много области, където нуждата за добре 

обусловани оценки на компетенциите. е оче-

видна, все още се изисква базово проучване, 
което да засяга както теоретичните, така и 

емпиричните модели за структурите на спо-

собност, нивата на способност и развиване на 
компетентност. Макар, че са правени опити за 

създаване на взаимосвързани модели за поз-

навателна способност с психометрични моде-
ли и измервателни инструменти, те рядко са 

успявали да покрият изискванията на комп-

лексната дефиниция на компетентциите. 

     2. Създаване на психометрични модели. 
Психометричните модели са връзката 

между теоретичните тълкувания и резултати-

те от емпиричните оценки; те дават правилата 
за измерване, чрез които се определят резул-

татите от тестовете, като се базират на предс-

тавянето в тестовите ситуации. Съдържайки 

контекстуално естество и комплексност за 
тълкуване на компетенциите, психометрич-

ните модели трябва да отговарят на опреде-

лени изисквания. От една страна те трябва да 
включват съответните характеристики на ин-

дивидите, на които трябва да се определят 

компетенциите. Тъй като те трябва да се 
представят в комплексни сфери, моделите 

трябва да се съобразят с това, че може да се 

изискват мултиплицирани компетенции. В 

същото време те трябва да включат и специ-
фичните за областта ситуативни изисквания. 
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Тъй като компетенциите са концептуализира-

ни като контекстно специфични конструкции, 

резултатите от оценката им трябва да са свър-
зани със съвършеното познаване на специ-

фичните за дадената област ситуации.  

Теорията за отговор на съобщението (IRT) 
има дълга традиция в образователното оценя-

ване и много от миналите и настоящи подоб-

рения са направени, за да се задоволят специ-

фичните нужди в тази област. IRT позволява 
да се оцени компетенцията и да бъдат сравне-

ни трудностите на образците, като по този 

начин дава основа за обединяване на индиви-
дуалните и ситуативните характеристики. Ня-

колко последни разработки в IRT подобряват 

моделирането на способностите, главно обяс-

нителните модели и моделите за познавател-
но класифициране. 

Обяснителните IRT модели включват 

предсказване за успешно взаимодействие 
между човек и образец, т.е. връзка на човека 

или неговите черти с образеца („човешко 

предсказване” или „предсказване на образе-
ца”). Специфичните черти (качества) на обра-

зеца могат да бъдат използвани, за да се пред-

ставят определени ситуационни изисквания. 

Включването на влиянието на качествата на 
образеца върху психометричния модел е под-

ходящ начин за създаване на психометричен 

модел за компетенция, който включва съот-
ветните изисквания. Независимо, че модели-

те, които включват тези черти, се използват 

от известно време (така наречените линейно-
логистични тестови модели - LLTM), послед-

ниото развитие на теорията ги прави по-

гъвкави за емпиричните данни на модела от 

комплексно представените ситуации. 
Моделите, които позволяват да се включат 

ситуационните изисквания (подобни на 

LLTM) са с едно измерение. За да се направи 
показване в комплексни ситуации, може би 

ще е необходимо в модела да се включи по-

вече от едно измерение на компетенцията. 

Един прост начин да се направи това е да се 
приложат мултиизмеримите (MIRT) модели. 

MIRT моделите с мултиплицирани корелаци-

онни скали са направени така, че всеки обра-
зец да показва една компетенция и се прила-

гат за данни от образователни оценки, които 

включват връзките между представянето в 
различните области. Моделите, които включ-

ват мултиплицирани компетенции за всеки 

образец, са по-подходящи за психометрични-

те модели, защото позволяват да се моделира 
успешното представяне в резултат на смесица 

от различни компетенции. Обаче такива мо-

дели обикновено се прилагат да обяснят 

„неприятните” измервания, отколкото за из-
мерване на теоретично дефинираните компе-

тенции. Друго развитие на уместността на 

психометричните модели за компетенциите е 
появата на модели за познавателна диагнос-

тика или мултиплицирани квалификационни 

модели. 

През последните години се наблюдава 
значително развитие на психометрията, което 

ни кара да мислим за превръщане на теоре-

тичните модели в измервателни модели. Мо-
делите, които включват както ситуативните 

характеристики, така и индивидуалните спо-

собности, могат да се използват в по-широка 

стен, отколкото да дават само правила за из-
мерване (напр. да генерират тестови резулта-

ти). Те могат също да служат като емпирично 

тестови модели за взаимодействието между 
компетенциите на индивида и ситуационните 

изисквания. За да се използва обаче напълно 

потенциалът на напредналите в развитието си 
психометрични методи, тези техники трябва 

да се комбинират с теоретичните модели. 

     3. Избиране на инструменти на измер-

ването. 
Както вече посочихме, компетенциите се 

оценяват в различен образователен контекст: 

в широкообхватни оценки (напр. TIMSS и 
PISA), в оценяване на специфични програми 

или институции, в базови научни дейности 

или в оценяване на индивидуалните качества 
или резултатите от ученето. Изследователите 

и финансиращите образователния процес 

оценяват способностите на ученика за целите 

на системен мониторинг, за да се провери 
ефективността на специфичните форми на 

обучение, да се получи обратна връзка за 

прогреса в ученето или да се опише развитие-
то на компетенциите. В по-голямата си част 

се прилагат стандартизирани тестове. Нес-

тандартизираните тестове и наблюденията на 

образователните процеси (напр. наблюдение-
то на учителите в пряко взаимодействие с 

обучаемите) са също начин за оценка на ком-

петенциите. Важно е тези концепции и инст-
рументи за измерване да се приспособят и 

развият. Те трябва да имат здрава теоретична 

основа и да позволяват да се направи извод за 
овладяването на нуждите в реални ситуации. 

Имайки предвид комплексността на тъл-

куването на компетенциите и необходимостта 

да се разберат различните умения и процеси, 
които водят до успех в реалните жизнени си-
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туации, от голяма важност е процедурите за 

оценка да се базират на познавателните моде-

ли за компетенции. Чудесен пример за емпи-
рична оценка, базиран на теоретичните моде-

ли за компетенции е този на научния център 

BEAR, който фокусира върху моделно-
базираната оценка на компетенциите в обуче-

нието по естествени науки. В DESI, широко-

мащабна оценка на езиковите умения в Гер-

мания, инструментите за измерване и моде-
лите за измерване са развити на базата на 

познавателните и лингвистичните модели за 

езикови компетенции и езикови постижения. 
В контекста за развиване на нови концеп-

ции за измерване е важно да не се игнорират 

новаторските процедури, много от които изв-

личат полза от новите технологии. Базирани-
те на технологиите оценки (ТВА) са широко 

използвани в образователните среди в Съеди-

нените Щати и някои европейски страни. То-
зи вид оценки има много предимства: позво-

лява формати за стимулиране, взаимодейст-

ващи си тестови процедури, включително 
компютърно тестване (SАТ), при което пред-

ставените въпроси са подбрани да отговарят 

на нивото на компетенциите на индивида, 

оценка на познавателните процеси и проце-
дури за автоматизиран анализ и обратна връз-

ка, което също води до напредък в оценка на 

знанията („динамично тестване”). 
Освен това, технологично-базираната 

оценка позволява създаването на комплексни 

и интерактивни стимули, които биха били 
много скъпи или невъзможни за реализация 

без използването на компютри. Това позволя-

ва емпирична оценка на нови сфери на ком-

петенции, които не са били възможни за 
оценка посредством традиционните процеду-

ри. Тъй като технологично-базираните оцен-

ки позволяват симулиране на сложни и дина-
мични ситуации, оценяването може да е мно-

го по-вярно по отношение на изискванията на 

реалните, комплексни ситуации. Възмож-

ността да се симулират реални ситуации за 
оценка прави технологично-базираната оцен-

ка чудесен пример за оценяване на компетен-

циите в смисъла, в който дефинирахме ком-
петенциите по-горе, т.е. като контекстно-

специфичен контрол на компетенциите. 

Новите възможности, получени от техно-
логично-базираната оценка, се използват в 

многобройни ситуации. Обаче много от тези 

приложения са получени по-скоро от бързото 

развитие на компютърната технология, от-
колкото от добре създадените теории. Нужна 

е все още много емпирична и теоретична ра-

бота, за да се свържат комплекно компютъри-

зираните процедури за измерване с познава-
телните и психометричните модели.  

     4. Иззползване на резултатите от 

оценката. 
Успехът на много образователни реше-

ния зависи от точната оценка на способности-

те на обучаемите и резултатите от обучение-

то. Именно в постижението резултатират в 
крайна сметка знанията, уменията, опитът и 

компетенциите. То може да има различни из-

мерения – изпълнение на трудова задача, 
функции, социална роля, но най-важната тях-

на характеристика е, че те са изпълнени ефи-

касно. Постигането на такъв положителен 

резултат е задължително условие за проявя-
ването на компетентността и за оценяването й 

именно като такава. Защото в противен слу-

чай лошият трудов резултат не би могъл в 
никакъв случай да се приеме като проява на 

компетентност, ако причините за него се 

дължат на дефицит от знания и умения. В то-
зи случай той представлява проява именно на 

некомпетентност. 

Оценките могат да имат различни практи-

чески цели: 
     - на индивидуално ниво – дават въз-

можност на преподавателя да подбере подхо-

дящи програми за индивидуалните случаи 
(т.е. да промотира индивидуалното обучение) 

и могат да спомогнат за решения за получа-

ване на по-високо образование. 
     - на общо ниво - служат за оценяване на 

образователните програми, институции или 

системи, а също и да информират вземащите 

решения на административно и политическо 
ниво.  

Предизвикателството, с което се сблъскват 

изследователите в тази област, е да се опре-
дели кои модели, правила за оценка и проце-

дури за оценка дават необходимата информа-

ция за това коя е най-подходящата цел за 

оценка. 
Преценката за продължаване на индивиду-

алното обучение може да се смята като фор-

мираща оценка на индивидуално ниво. Тя 
трябва да дава възможност да се направят 

точни заключения за индивидуалните проце-

си и силните и слабите качества на обучаеми-
те по отношение на отделни въпроси от учеб-

ната програма. Тези заключения могат да да-

дат значителен потенциал за подобряване 

процеса на обучение. Учителите наблюдават 
разбирането и представянето на учениците по 
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разнообразни начини: чрез диалог в класната 

стая, чрез задания за домашна работа и чрез 

тестове. Тези процедури биха подпомогнали 
диагностиката на индивидуално ниво от 

гледна точка на разбиране какви са пътищата 

на даден индивид, недоразуменията и т.н. 
Подходящата обратна връзка с индивида е от 

решаващо значение за провеждане на послед-

ващия процес на обучение. В този контекст 

възникват няколко въпроса за проучване: 
 Какъв вид диагностична информа-

ция е най-добра за разбиране от учениците?  

 Как най-добре учителят може да 
оцени индивидуалните процеси за обучение?  

 Какви фактори влияят на решения-

та за оценка на учителя?  

 На какви модели за компетенции 
разчитат учителите?  

 Колко добра и полезна е обратната 

връзка, която обучаемият получава от препо-
давателя? 

Оценката на индивидуалното постижение 

може също да има като последица общата 
оценка на компетенциите на индивида. Тези 

оценки помагат да се определи дали ученика 

е достигнал до определено ниво на умение 

след завършване на определен етап от обуче-
нието (напр. чрез тестовете в края на даден 

раздел или чрез оценката, която се поставя в 

края на курса). Тези показани оценки често са 
от голямо значение, което означава, че тези 

резултати имат значителни последствия. Уче-

ници, които не са успели да покрият опреде-
лени стандарти (напр. са се провалили на 

крайните изпити), могат да не преминат на 

следващото ниво. Важен въпрос за проучване 

на оценката в тази област е как да бъдат нап-
равени тестовете, за да отразяват целите на 

обучението и как резултатите могат да бъдат 

тълкувани в съответствие с учебната програ-
ма. Данните на даден индивид, присъединени 

към нивото на класа, могат да се използват от 

учителите, за да си направят самооценка и да 

определят специфичните нужди на учениците 
си. Учителите се нуждаят от подробна ин-

формация за прогреса на учениците си, за да 

могат да разберат на какво да наблегнат, как-
то и да получат необходимата информация за 

вземане на решения на индивидуално ниво.  

Съществува обаче огромна пропаст между 
информацията, от която се нуждаят учителите 

и тази, която им се дава. Според К. Хуф и Д. 

Гудмън (Huff, K., et al., 2007) въпреки, че по-

вечето учители в Съединените Щати получа-
ват резултати за оценките, 20-30 % от тях 

почти никога не използват тези резултати, за 

да подобрят обучението си. Нещо повече, 30-

38% от учителите смятат, че дадената им ди-
агностична информация не е достатъчно под-

робна за да може да се използва. 

Резултатите от оценките за компетенциите 
на общо ниво дават информация за класовете 

и училищата. Събраните данни обикновено 

служат за определяне на целите и подпомагат 

качественото развитие на процеса на обуче-
ние. Ръководителите на училището могат да 

използват данните за нивото на класа като 

база за подобряване на преподаването и като 
индикатор за нуждите на профисионално раз-

витие. Образователните администрации могат 

да използват резултатите от общите оценки 

на компетенциите на училищно ниво, за да 
направят промени в бюджета за съответното 

училище. Обобщените данни могат също да 

се използват за ръководство и контрол на ця-
лата образователна система на политическо 

ниво, т.е. за целите на мониторинг на систе-

мата. Политиците могат да използват инфор-
мацията на ниво област или държава за пре-

ценка ефективността на образователната сис-

тема и да вземат мерки за нейното подобря-

ване. Разбира се, необходимата информация 
за такива решения се различава много от тази, 

от която се нуждаят обучаемите и учителите 

за по-нататъшния образователен процес. 
Обобщената информация за пълните дости-

жения, засягащи целите на учебната програ-

ма, е много по-функционална от детайлната 
контекстуализирана информация. Професио-

налните нива или нивата на компетенции, из-

ползвани за докладване на резултатите от 

всеобхватни оценки представляват добре 
позната техника за подпомагане на админист-

раторите, политиците и обществото да разбе-

рат резултатите. Обаче има малко емпирични 
проучвания, чиято информация е достатъчно 

подходяща за вземане на административни и 

политически решения. 

 

Заключение 

 

В наши дни точната емпирична оценка на 
компетециите се смята за основна за подоб-

ряване качеството на образователните проце-

си и за развиване на образователните систе-
ми. За да се справи с теоретичните и методо-

логичните предизвикателства, които бяха из-

тъкнати по-горе, една немска научно-

изследователска фондация е създала приори-
тетна програма „Модели за оценка на инди-
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видуалните резултати на компетециите и 

оценка на образователните процеси” (Klieme, 

E., Leutner, D., 2006). Програмата координира 
научната дейност в областта на моделите за 

компетеции. Тя включва мрежа от 26 индиви-

дуални научни проекта, които покриват раз-
лични области за оценка на компетециите. 

Програмата обединява експерти от различни 

научни области, поставили си амбициозната 

задача да подпомогне научната дейност за 
развитие на теоретичните модели за компе-

тенциите, създаването на психометрични мо-

дели, избора на оценките, а също така и науч-
ната дейност по използването на диагностич-

ната информация. 
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Въведение 

 

Контролът като неделима съставка на 
цялостния учебен процес и присъща 

закономерност на преподаването и ученето е 

свързан с тяхното програмиране и реализиране, 

организация и съдържание, с техните форми, 
методи средства [3]. 

В доцимологичната практика на 

преподавателите от медицинските колежи най – 
често използваните традиционни методи за 

контрол и оценка са наблюдение и изпълнение 

на практически задачи, следвани от устното и 

писмено изпитване [2]. 
Съществуват разминавания между 

педагогическите изисквания и съществуващата 

практика на контрол и оценяване. Около 2/3 от 
студентите са на мнение, успешното 

приключване на изпита е в пряка зависимост от 

личните предпочитания на преподавателя [1]. В 
тази връзка е необходимо да се изработи 

система за контрол и оценка, определяща се от 

критерии за качествено оценяване.  

Целта на изследването е да се проучи 
мнението  на студентите обучаващи се в 

Медицински колеж относно методите на 

контрол и оценка на знанията уменията и 

навиците. 

Материал и методи  

Проучването се проведе с 624 български 
студенти от І, ІІ и ІІІ курс медицински 

лаборанти, рентгенови лаборанти, 

рехабилитатори, зъботехници, помощник 

фармацевти и инспектори по обществено 
здраве, обучаващи се в медицинските колежи 

в Република България през 2012 г. За целта 

използвахме анкетна карта за анонимно 
попълване, което цели да проследи мнението на 

студентите относно методите и формите за 

контрол и оценка. Въпросите от анкетата са част 

от по – мащабно проучване, включващо 
различни аспекти на учебния процес. 

Използваните методи са: документален 

метод, педагогическо наблюдение по Г. Бижков, 
статистически метод, графичен дизайн и 

литературен обзор. 

Резултати и обсъждане 
По признак пол преобладаващ е женският 

(63,14±2,43%). Показателят възраст включва 

три възрастови групи, като най-многобройна 

е втора група - от 21 до 30 г. (72,60±2,25%). 
Средната възраст на проучваните студенти е 

20,86±0,09 г.
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Фиг. 1 Разпределение на студентите по възраст 

 
Разпределението на студентите по 

специалност показва, че най-висок е 

относителният дял на рехабилитатори - 

24,36±2,16%, следван от помощник 

фармацевти - 23,72±2,14%; най-малък е 

процентът на рентгенови лаборанти - 

9,94±1,51%  

 

 
 

Фиг.2 Разпределение на студентите по специалности 

 
Най-висок относителен дял имат 

студентите от първи курс – 37,66%, а най-

малък от втори курс -29,81% . 
Целта на няколко въпроси от анкетата бе 

да установим съществували ли субективизъм 

при оценяването на знанията, уменията и 
навиците на студентите от Медицински 

колеж. 

 

Данните на Диаграма 1 представят 

преценката на студентите относно това, кои 

методи на контрол и оценка се прилагат най-
често. Изследваните студенти посочват като 

най-прилагани методи за оценка писмен и 

практически изпит.  
* Броят на отговорите е по-голям от броя на 

анкетираните, поради дадената възможност за 

повече от един отговор. 
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Диаграма 1  Разпределение на методите на контрол и оценка 

 

Имайки предвид професионалната 
насоченост на медицинското образование в 

Медицински колеж и характеристиката на 

крайния продукт – медицински лаборант, 

рехабилитатор, зъботехник и т. н., крайната 
оценка отразява трите компонента: 

теоретични знания, практически умения и 

третата оценъчна сфера - психологично-
етичната. За да може да отрази обективно 

познанията, практическите умения, 

комуникативните и психологическите 

способности на студента, изпитът включва 
теоретична и практическа част. 

Практическият изпит е задължителен 

метод за контрол и оценка по специалните 
дисциплини при обучението на всички 

специалностите в Медицински колеж. Чрез 

него се оценяват придобитите умения и 
навици по време на учебно-практическите 

занятия и учебна практика, преподавателят 

придобива непосредствени впечатления от 

всеки студент, може да извърши навременна 
корекция на неправилно усвоена и заучена 

манипулация.  

Писменият изпит за студентите от 
Медицински колеж е също задължителен 

метод за контрол и оценка при обучението и 

резултатите от писмената проверка 
задължително се документират. Писмената 

форма на изпитване е регламентирана в ЗВО 

(чл.44). 

Устното изпитване като метод за проверка 
е посочен от  66,99±1,88% студенти. То е 

елемент от оценката, която се поставя по 

време на семестриални и държавни изпити. 
Известно е, че устното изпитване е една от 

най-древните и масово използвани форми за 

оценяване знанията на студентите. Нейните 

предимства се свеждат преди всичко до 

наличието на непосредствен контакт между 
изпитван и изпитващ, посредством който се 

отчитат индивидуалните особености на 

студента, задават се подсещащи въпроси, 

отчитат се особеностите на неговата реч. 
Освен посочените методи се прилагат и 

други съвременни методи на оценяване, при 

които се изисква по-голяма самостоятелност 
и творчество от студентите като разработване 

на курсова работа, защита на проект и др. 

Следващият въпрос от анкетата е 

адресиран пряко към ефективността на 
прилаганите методи на оценка и контрол 

според студентите. От обобщените резултати 

на Диаграма 2 е видно, че на първо място 
94,36±0,92% от студентите са посочили 

писменото изпитване като ефективен метод 

на оценка и контрол. Това не е случайно, тъй 
като тази форма се характеризира със своята 

по-висока обективност на оценките, по-

голяма самостоятелност на отговорите на 

студентите, икономия на време при изпитване 
и оценяване, еднакви критерии за оценяване 

на всички студенти.  

Тестовото изпитване и оценяване е 
поставено на второ място от 72,60±1,79% от 

анкетираните. Едни от най-значимите 

предимства при използването на тази форма 
за изпитване и оценяване са, че се елиминира 

директния контакт между изпитван и 

изпитващ, тестът е един за всички, 

критериите за оценка са единни за всички, 
съкращава се времето за изпитване и др. При 

използването им не бива да се пренебрегват и 

някои недостатъци като това, че са насочени 
към усвояване на точни факти, много често 

подтикват към механично заучаване на 

отговори и не поощряват размисъла, 
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съществува голяма възможност да се 

злоупотребява с тях и т.н.    

На трето място от прилаганите методи на 
оценка и контрол в учебната работа, 

студентите са поставили практическия изпит 

(69,40±1,84%), което е в тясна зависимост с 

професионалната подготовка и усвояването 

на бъдещата им професия.  

* Броят на отговорите е по-голям от броя на 
анкетираните, поради дадената възможност за 

повече от един отговор 

 

 

 
 

Диаграма 2 Най-ефективни методи на оценка и контрол  

 

Въпреки, че имат предпочитания 

студентите осъзнават необходимостта от 

прилагането на различни методи в изпитната 
практика. 

Удовлетворителен е факта, че студентите 

адекватно открояват първите три форми за 
изпитване и оценяване, които са с най-голяма 

приложимост в обучението на медицинските 

специалисти.  
Като най-ефективни те посочват:  

 тестово изпитване, 

 устен изпит, 

 практически изпит, 

 писмен изпит, 

 курсова работа. 

Контролът и оценяването на знанията и 

уменията на обучаваните е един от най-

актуалните проблеми в дидактиката. Неговата 
значимост се определя от изискванията на 

обществото към подготовката на младото 

поколение във всички образователни степени 
и се конкретизира в целите на обучението и 

възпитанието [4].  

Изводи и заключение 

Оценяването е част от учебния процес. 
Правилно планирано то стимулира 

преподаването и ученето. Преподавателят 

трябва да използва инструментариум, който 
обективно и комплексно оценява 

придобитите знания, умения, професионално 

поведение и отношение на студентите. 

Преподавателят в своята професионална 

дейност следва да се съобразява с 

индивидуалните особености на студентите и 
да подбере най-подходящите форми за 

изпитване и оценяване, още повече, че при 

чуждестранните студенти съществуват 
сериозни недостатъци в писмената култура. 
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В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В  

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- БУРГАС 
 

Нина Богданова, Петя Герджикова 

   

BYCICLE TOURISM/CYCLING SPORTS - DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 

IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS PROGRAM IN 

„PROF. DR  ASEN ZLATAROV’’ UNIVERSITY, TOWN OF BURGAS 

 
Nina Bogdanova, Petya Gerdjikova 

                                       
ABSTRACT: Launching of a Bycicle Tourism/Cycling Sports as a separate discipline in physical education 

program would give the opportunity to the students of the Professor dr Asen Zlatarov University to practicise a 

quite new, modern and very popular sport in all developed countries.It's well known the Bycicle Tourism has a 
very positive impact on physical and mental health of the students practicing it, it helps to protect the 

environmental balance as well as it will turn the standard sports lesson in a very pleasant outdoor activity. 

 Keywords:  Bicycle tourism, sports activity, lesson , physical mental health, stress, pleasure. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Велотуризма е екологосъобразна форма на 
туризъм, която задоволява специфични 

потребности, свързани както с физическото 

така  и  с психическото здраве на хората. 
Служещо като средство за придвижване, 

велосипеда ни предоставя един различен 

начин да се грижим за здравето си и да се 

заредим с положителни емоции. В Европа 
през последните години  велосипедите са 

много актуални. По алеите, в парковете, в 

планината хора от всякакви възрасти въртят 
педалите и се забавляват. 

С какво пътува студента  до университета? 

С автомобил, градският транспорт или е от 
онези щастливци, които могат да стигнат до 

Университета пеша? Едно често 

пренебрегвано средство за транспорт е 

велосипедът. С въвеждането на велоспорта се 
дава възможност на студента да промени 

начина си на живот и да започне да се 

придвижвате с велосипед до Университета, а 
също и чрез велопоходи да взема нужния за 

семестъра хорариум часове и получи заверка. 

В град Бургас има изградени и се изграждат 

много велоалеи, с което се създават 
прекрасни условия за велоспорт. Добре би 

било, ако в Университета има изградени и 

поставени съоръжения за паркиране на 
велосипеди на основни места.  

Защо да  ползваме велосипед? 

Ето и  предимствата: 

 Карането на велосипед на открито е 

най-добрия начин да се разтовариш от стреса 

и напрегнатото ежедневие. Някой 

изследвания свързват редовното каране на 
колело с подобряване на концентрацията, 

паметта и възможностите за учене. 

 Повишава се имунитетът, а с него и 

съпротивата срещу инфекциозните 

заболявания. Статистиката твърди, че при 
хората, които редовно карат колело, рискът 

през зимата да се разболеят от простуда и 

грип е по-нисък със 70%. 

 Достатъчни са 45 минути колоездене 

на ден, за да запазите фигурата си.  

 Изключително добра тренировка за 

сърдечния мускул.Стимулира се дишането, а 

организмът се снабдява с повече кислород. 
По данни на Националния форум за 

коронарни болести на сърцето в САЩ тези, 

които карат колело редовно, се намират в 

здравословна форма като тази на човек, който 
е с 10 години по-млад от тях. 

Велотуризма дава свобода и ще превърне 

учебното занятие по спорт в забавление сред 
природата. Благодарение на богатите  

възможности на въздействие върху 

човешкото тяло, изследователския екип реши 
да изследва желанието на студентите да 
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практикуват този спорт. 

Цел на настоящото изследване е 
развитие и  внедряване на Велотуризма в 
учебните програми по физическо възпитание 

и спорт в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас, което да дава 
предпоставка  за ново, модерно провеждане 

на спортната дейност в учебното заведение. 

Да отдели студента от ежедневната среда, да 

укрепи здравето му като използва природните 
фактори (слънце, въздух, вода), да укрепи 

функционалните му възможности. 

Предмет на изследването - готовността и 
желанието на студента да участва в 

организирани от Катедра ''Спорт и анимация 

велопоходи, както и възможността да се 

предвижват с велосипед до Университета 
вместо с друг вид моторен транспорт. 

Обект на изследване е студентската 

младеж в Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”- Бургас. Бяха обхванати студентите 

от  II, III  и  IV курс на учебни звена - 

Технически колеж,  Факултет по технически 

науки, Факултет по природни науки, 

Факултет по обществени науки. 

Обхват на изследването 

Общото количество на участниците в 

изследването е 425 студента.  

 Материали и методи  

Изследователските методи са подбрани с 

оглед на поставените цели и предмет на 

изследване. Тези методи включват: 
провеждане на беседа, изработване на 

анкетни карти, наблюдение, експеримент и 

анализ на резултатите от проведената анкета 
със студенти от Университет „Проф. д-р  

Асен Златаров” – Бургас. 

Научното изследване е проведено през 

месеците февруари, март 2015 г.  

Резултати и обсъждане 

Получените данни от проведената Анкета  

са посочени в Tаблица 1 и Диаграма 1 
представят следната фактическа информация. 

таблица 1  

 

№ Въпроси  към студентите от проведената анкета  ДА НЕ 

1 Можете ли да карате велосипед? 397 28 

2 Обичате ли да карате велосипед?  372 53 

3 Имате ли велосипед?  286 139 

4 Бихте ли идвали  до Университета с велосипед, ако имате условия за 
това?   

223 202 

5 Бихте ли се записали на велопоходи в часовете по спорт? 311 114 

6 Бихте ли участвали във велопоходи извън учебните занятия?  152 273 

 

 
диаграма 1 

 

На 1 въпрос: Можете ли да карате 
велосипед: 397 студента от анкетираните 

отговарят положително, а само 28 от 

анкетираните  не могат да карат колело, 

никога не са карали и не са научени да въртят 
педалите. 

На 2 въпрос: Обичате ли да карате 

велосипед: 372 студента отговарят 
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положително, а останалите 53 студента  

отговарят с ''Не''. Част от тях не обичат  по 

принцип да карат велосипед, макар да могат, 
а останалите не са научени и затова не могат 

да отговорят положително на въпроса. 

На 3 въпрос: Имате ли велосипед: 286 
анкетирани отговарят положително, а 

останалите 139 студента нямат колело. Една 

от причините е, че не са от града. Живеят на 

квартира или в общежитие  където  няма 
условия за безопасно съхраняване на 

велосипедите. Имат желание да се включат в 

велопоходите, ако университета им 
предостави такива. 

На 4 въпрос: Бихте ли идвали до 

Университета с велосипед, ако имате условия 

затова: 223 анкетирани студента са на 
мнение, че биха идвали с велосипед до 

Университета, така ще спестяват средства, в 

същото време ще се заредят с положителна 
енергия за през деня, а  202 категорично не 

искат да идват с колело до Университета като 

изтъкват причината, че няма къде да се 
съхраняват безопасно велосипедите. Също 

така и алтернативни съблекални в случай на 

нужда. Друг фактор е времето и 

метеорологичните условия, които 
затрудняват придвижването - фактор които 

влияе предимно на дамската  част от 

участниците, а най - вече засягащ модния и 
естетическия вид на повечето от тях. Но това 

е породено по-скоро от липсата на 

информация и нагледни примери, нещо с 
което скоро ще се запознаят и приемат с 

интерес. 

На 5 въпрос: Бихте ли се записали на 

велопоходи в часовете по спорт: По-голяма 
част от студентите 311 биха желали по този 

начин да си изкарат часовете за семестъра, 

извън залите сред природата, а 114 от 
анкетираните отговарят с „Не“, поради това, 

че тези часове се провеждат в дни извън 

седмичния график. Основната причина е в 

това, че тези  студенти пътуват, други 
работят.  

На 6 въпрос: Бихте ли участвали във 

велопоходи извън учебните занятия:  
По-малката част  от анкетираните  152 са 

дали отговор „Да”, а по-голямата част от 

студентите 273 - „Не”.   
Резултатите от проведената анкета ни даде 

основание да направим следните обобщения 

и изводи.  

 

Изводи и предложения 

1. Отношението на студентите е 

изключително положително към развитието и 
внедряването на  велотуризма в учебните 

програми по физическо възпитание и спорт в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- 
Бургас. 

2. По-голяма част от студентите обичат и  

могат да карат велосипед. Имат желание да  

бъдат сформирани  групи по велотуризъм. 
Имат положително отношение да се 

организират велопоходи  и участват в тях. 

3. Избора на предпочитания от студентите 
спорт ги мотивира за по-активно участие в 

учебните занятията, а в съчетание с 

природните фактори (слънце, въздух...) ще 

доведе до разтоварване на студентите от 
психическия стрес  и поддържане на по-добро 

физическо състояние. 

4. Въпреки, че преобладаващата част от 
изследваните заявяват желанието си да идват 

с велосипеди до Университета, може да се 

обобщи, че това все още не е особено 
популярно и широко разпространено. 

5. За разпространение и привличане  на 

повече студенти към велоспорта е 

необходимо поставяне на велостоянки на 
основни места в Университета, за да може 

идвайки с велосипед студента да е спокоен, 

че има къде да го съхрани безопасно. 
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ТЪРСЕНЕТО НА ИКТ СПЕЦИАЛИСТИ И СЪВМЕСТНАТА ИМ ПОДГОТОВКА ОТ 

АКАДЕМИЯ И ИНДУСТРИЯ 
 

Тереза Стефанова 

 

DEMAND FOR ICT SPECIALISTS AND THEIR JOINT PREPARATION BY ACADEMIA 

AND INDUSTRY 
 

Tereza Stefanova 
 

ABSTRACT: Depending on the development of technologies in different fields of ICT, is determined and the 

demand for professionals in the sector. It is expected that a growing interest in the labor market to cause 

occupation in ICT. 

The article presents some data on the employment of specialists in economic activities in the field of 

information and communication technologies. In the article are shown annual regional data on the number of 

employees, free and occupied jobs in the sector for the period 2010 - 2014. 

In this article are marked some of the steps being taken by the Department "Telecommunications" New 
Bulgarian University for education and training of specialists in telecommunications with the participation of 

experts from the ICT sector. 

Key words: ICT specialists; ICT training; universities and industry. 

 

Въведение 

 
Стратегическата визия за развитие на ЕС в 

периода до 2020 г. посочва иновациите в 

областта на информационните и 
комуникационни технологии като основен 

приоритет за изпълнението на заложените 

цели и постигането на планираните принципи 

в програмата. 
В основата на рамковата програма за 

научни изследвания и иновации (2014 - 2020 

г.) „Хоризонт 2020” са залегнали основните 
приоритети за развитието на ИКТ сектора в 

Европа: 

 Високи постижения в научната област; 

 Стимулиране на иновациите в малките 

и средни предприятия; 

 Водещи позиции на Европа в базовите 

и промишлените технологии (вкл. 

информационните и комуникационни 

технологии и инфраструктури) 

нанотехнологиии и инфраструктури; 

 ИКТ като средство за решаване на 

обществените предизвикателства; 

 Подкрепа за бъдещи и нововъзникващи 

технологии (FET); 

 Високоскоростен достъп до интернет 

чрез изграждане на широколентова 

инфраструктура в селски райони; 

 Интеграция на съществуващите 

държавни електронни съобщителни 
мрежи с цел осигуряване 

функционирането на електронното 

правителство; 

 Осигуряване на подходящи условия, 

които да насърчат обновяването и 

технологичното надграждане на 

частните и публични широколентови 

мрежи и постепенното им преминаване 
към мрежи от следващо поколение 

(NGA); 

 ИКТ за устойчиво индустриално 

развитие. 
 

Търсене на кадри в сектор ИКТ 
 

Редица секторни изследвания в Европа и 

България подчертават основната роля на ИКТ 

за въвеждането на нови бизнес процеси, като 

организационни иновации и иновации в 
процесите на компаниите. 

В последните години най-бързо 

развиващите се сфери в ИКТ сектора са: 

 информационна сигурност; 

 виртуализацията на мрежите и появата 

на SDN мрежи (Software Defined 
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Networks); 

 приложения за комуникация между 

машини (Machine to machine 

applications); 

 автомобилна индустрията; 

 технотроника. 

В зависимост от развитието на 

технологиите в различните направления на 

ИКТ, се определя и търсенето на кадри в 
сектора. Най-голямо търсене има в областта 

на телекомуникациите, консултантските 

услуги и автомобилната индустрия. 

Развитието на информационната сигурност 
на мрежово ниво и на ниво приложения 

обуславя необходимостта от инженери, които 

да разработват и експлоатират сигурни и 
надеждни информационни истеми, както и от 

разработчици на приложения за определени 

услуги за сигурност. 
Тенденцията за виртуализация на мрежите 

и появата на SDN мрежи, както и достигането 

на по-високи скорости чрез оптичните 

технологии обуславя нуждата от мрежови 
инженери за разработване на услуги в 

облачна среда. 

Приложенията за комуникация между 
машини намират приложение в различни 

уреди за подпомагане и подобряване на 

здравето. За работата с тях ще са необходими 

задълбочени хардуерни познания и 
специалисти, които да разработват мобилни 

приложения. 

Автомобилната индустрията се развива 
във всичките си нарправления, като остава 

пряко свързана с ИКТ технологиите. 

Относително нов сегмент в ИКТ са 
интелигентните транспортни системи (ИТС). 

ИТС обединяват телекомуникационни, 

електронни и информационни технологии с 

транспортното инженерство с цел планиране, 
проектиране, експлоатация, поддръжка и 

управление на транспортни системи. 

Приложение в тази сфера биха намерили 
знания от всички области на ИКТ – от 

изучаване на кабелни снопове до софтуер за 

автомобилната индустрия. 
Все повече се развива технотрониката - 

роботостроенето и индустриалната 

автоматизация. За работа в тази сфера 

бъдещите специалисти биха имали нужда от 
по-задълбочени познания в PLC. 

Професиите в сферата на ИКТ са на второ 

място по дефицит на кадри в Европа. На 
първо място в класацията са медицинските 

професии. Най-голямо е търсенето на 

програмисти, проектни мениджъри в ИТ, 

специалисти по обработка на данни. След 

ИКТ специалистите се наредждат 
инженерите, търговските представители и 

счетоводителите (Кръстева, 2013). 

Очаква се все по-голям интерес на пазара 
на труда да предизвикват професии от 

областта на ИКТ, като: 

 Developer; 

 Project Manager; 

 Software Developer; 

 IT – Support; 

 Одитори и др.. 

 

Според Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (European Centre 

for the Development of Vocational Training - 

Cedefop) търсенето на специалисти в областта 
на компютърни технологии в рамките на ЕС 

ще расте по-бързо от всички останали 

професии. От Cedefop предвиждат ръст на 
броя на заетите с около 13% през 2020 г. 

спрямо 2010 г. (средният очакван ръст за 

всички други професии за същия период е 

3%). Според данни на ЕК всяка година се 
откриват над 100 000 нови работни места в 

сферата на компютърните технологии. Ако се 

запазят темповете от предходните години, 
през 2015 г. незаетите работни места в ИКТ 

сектора на Европа ще бъдат около 900 000, 

като 1/3 от тях ще бъдат в сферата на 

компютърните технологии (Кръстева, 2013). 
 

Заетост на специалисти в икономически 

дейности от сферата на информационните 

и комуникационни технологии в България 

 

По информация от Националният 
статистически институт за заетостта на 

специалистите в икономически дейности от 

сферата на информационните и 

комуникационни технологии, могат да се 
откроят някои данни, изложени по-долу. 

В Таблица 1 е показан броят на наетите 

лица по трудово и служебно правоотношение 
за икономическа дейност „Създаване и 

разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения”. От таблицата 
се вижда списъчният брой в края на 

четвъртото тримесечие на 2010, 2013 и 2014 

година по видове дейности. Като цяло има 

ръст на наетите лица в сектора през 2014 г. с 
5,6% спрямо 2010 г. и с 3,6% спрямо 2013 г. 

Най-голямо нарастване през 2014 г. се 

наблюдава при наетите лица в дейностите в 
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областта на информационните услуги - с 

8,5%, при информационните технологии – с 

5,6% и далекосъобщенията – с 1,3%. 
Основните икономически показатели за 

икономическа дейност „Създаване и 

разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения” дават 

информация за брой местни единици, разходи 

за възнаграждения и заети лица. Годишните 

регионални данни за броя заети лица в 
сектора за 2010, 2012 и 2013 г. са показани в 

Таблица 2. Годишните данни по 

статистически райони са изчислени от местни 

единици, съгласно методологията на 

структурна бизнес статистика. 
От данните в Таблица 2 се вижда, че най-

голям брой заети лица в този сектор има в 

Югозападния, следван от Южния централен и 
Североизточния район. В тези райони се 

наблюдава и увеличение на заетите лица. 

Най-малко са заетите лица в Северозападния 

район, като в него и в Югоизточния район 
има незначително намаление на заетите лица 

в сектора спрямо 2010 г. 

 
Таблица 1. Наети лица по трудово и служебно правоотношение за икономическа дейност 

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” през 

2010, 2013 и 2014 г. 

 

Икономическа дейност 
Евростат 

код 

Списъчен брой в края 

на четвъртото 

тримесечие на 

съответната година 

2010 2013 2014 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения - общо 

J 63419 64648 66983 

Издателска дейност J58 6225 5645 5746 

Производство на филми и телевизионни 

предавания, звукозаписване и издаване на 
музика 

J59 2290 2065 1893 

Радио- и телевизионна дейност J60 3677 3226 3112 

Далекосъобщения J61 20853 20702 20978 

Дейности в областта на 

информационните технологии 
J62 25284 27201 28904 

Информационни услуги J63 5090 5809 6350 

Източник: НСИ 

 
Таблица 2. Основни икономически показатели за икономическа дейност „Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – Заети лица по 

статистически райони 
 

Заети лица 

бр. 
Общо 

Статистически райони 

Северо-

западен 

Северен 

централен 

Северо-

източен 

Юго-

източен 

Юго-

западен 

Южен 

централен 

2010 г. 67 735 1 253 2 187 3 195 2 591 55 039 3 470 

2012 г. 73 564 1 214 2 127 3 389 2 482 60 410 3 942 

2013 г. 77 337 1 233 2 293 3 906 2 509 63 147 4 249 

Източник: НСИ (Годишни регионални данни – КИД 2008) 
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Заетите работни места в рамките на 

икономическа дейност „Създаване и 

разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения” за 2010, 2012 и 

2013 г. са показани в Таблица 3. 

Основният брой заети работни места са 
съсредоточени в Югозападния район. Като 

цяло за страната през 2013 г. се наблюдава 

ръст с около 6,8% на заетите места в сектора 

спрямо 2010 г., но спрямо 2012 г. има спад с 

около 3,5%. Такава е тенденцията в 

Югозападния и Южния централен район. В 

Североизточния район нивата през 2013 г. са 
почти като тези през 2010 г., а в Югоизточния 

през 2013 г. има слабо увеличение на заетите 

места спрямо 2012 г., но нивата остават по-
ниски от 2010 г. Трайно намаление на заетите 

работни места има в Северозападния и 

Северния централен район. 

 

Таблица 3. Работни места за икономическа дейност „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; далекосъобщения” по статистически райони - Заети 
работни места 

 

Икономическа 

дейност 

(КИД-2008) 

Създаване и 

разпространение 
на информация и 

творчески 

продукти; 

далекосъобщения 

Заети работни места 

Общо за 

страната 

Статистически райони 

Северо-

западен 

Северен 

централен 

Северо- 

източен 

Юго- 

източен 

Юго- 

западен 

Южен 

централен 

2010 г. 62810 997 1838 2784 2211 52017 2963 

2012 г. 67375 951 1659 3205 1898 56246 3416 

2013 г. 65021 918 1602 2743 1936 54455 3367 

Източник: НСИ 

 

Свободните работни места за 
икономическа дейност „Създаване и 

разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения” за 2010, 2012 и 

2013 г. са показани в Таблица 4. Най-много 
свободни работни места има отново в 

Югозападния район. 

Таблица 4. Работни места за икономическа дейност „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; далекосъобщения” по статистически райони - Свободни 
работни места 

 

Икономическа 

дейност 

(КИД-2008) 

Създаване и 

разпространение 

на информация и 
творчески 

продукти; 

далекосъобщения 

Свободни работни места 

Общо за 

страната 

Статистически райони 

Северо-

западен 

Северен 

централен 

Северо- 

източен 

Юго- 

източен 

Юго- 

западен 

Южен 

централен 

2010 г. 117 0 1 7 3 106 0 

2012 г. 187 0 3 12 1 163 8 

2013 г. 189 3 6 9 3 163 5 
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Таблица 5. Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение 

за икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения” през 2010, 2013 и 2014 г. 
 

Икономическа дейност 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

Тримесечия 

І ІІ ІІI IV 

IV вкл. 

годишни 

премии 

2010 г. 1215 1253 1282 1349 1417 

2013 г. 1822 1790 1860 1846 1962 

2014 г. * 1765 1767 1753 1791 2105 

* Предварителни данни (12.02.2015 г.) 

 

Въпреки икономическата криза през 
последните години работодателите в сектора 

продължават да наемат персонал, а според 

данни на НСИ, средното месечно 
възнаграждение в бранша се е повишило с 

близо 36% в периода 2009-2011 г. 

Средната месечна заплата на наетите лица 

по трудово и служебно правоотношение за 
икономическа дейност „Създаване и 

разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения” през 2010, 2013 
и 2014 г. е показана в Таблица 5. Данните в 

таблицата са в лева за края на съответното 

тримесечие от годината. Средната месечна 
заплата е най-високата от всички 

икономически дейности и с около 42% по-

висока спрямо средната за страната (889 лева 

в края на четвъртото тримесечие, вкл. 
годишните преми за 2014 г.). 

 

На фона на тези данни работодателите в 
сектора срещат сериозни трудности при 

наемането на кадри. Повечето представители 

на ИКТ бизнеса съобщават за съществени 

пропуски в подготовката на младите 
специалисти в областта на: 

 специфичните технически познания; 

 общи инженерни познания; 

 мениджмънт умения; 

 някои лични умения. 

 

Подготовка на специалисти по ИКТ от 

университета и бизнеса 

 

В настоящата статия са маркирани някои 
от предприетите мерки от Департамент 

„Телекомуникации“ на Нов български 

унивеситет за практическата реализация на 

разработена концепция за въвеждане на 

промени в обучението по ИКТ и ангажиране 
на бизнеса в подготовката на специалисти по 

телекомуникации. 

С цел да получат необходимата 
информация за изискванията на бизнеса за 

знанията и уменията на специалистите по 

ИКТ, преподавателите от Департамент 

„Телекомуникации“ направиха редица 
проучвания в посока на: 

 постигане на по-добро разбиране на 

изискванията на бизнеса за уменията и 

знанията на квалифицираните 
специалисти; 

 изследване на чужди добри практики в 

осигуряването на обучение на студенти 

в областта на информационните и 
комуникационни технологии; 

 разработване на концепция за обучение 

по ИКТ в съответствие с изискванията 

на бизнеса за умения и компетенции в 

областта на ИКТ; 

 приспособяване на образователните 

методологии и съдържанието на 

курсовете за осигуряване на 

целенасочено обучение на студенти в 
съответствие с изискванията на пазара 

на труда. 

Проучванията бяха направени сред фирми 
и организации в областта на 

телекомуникациите съвместно с експерти на 

Фондация „Клъстер информационни и 

комуникационни технологии“. След 
обобщаване на получените резултати, бяха 

идентифицирани най-често търсените умения 

от работодателите, в резултат на което от 
страна на бизнеса бяха разработени: 

 препоръки за необходимите знания и 

умения на бъдещите ИКТ специалисти; 

 списък на теми, учебни модули и 
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програми, които да се включат в 

обучението на ИКТ студентите; 

 списък от мерки за ангажиране на 

бизнеса в обучението на ИКТ 
специалисти. 

След анализа на получените резултати, 

преподавателите от Департамент 
„Телекомуникации“ на НБУ разработиха 

концепция, в която бяха определени методите 

за удовлетворяване на потребностите на 

бизнеса, като по-важние от тях са: 

 осъвременяване на образователните 

програми, съобразено с най-новите 

технологии и проблематики на сферата; 

 осъвременяване на учебното 

съдържание на съществуващите 
курсове и разработване на нови; 

 разработване на съвместни проекти 

между университета и фирми от 

бранша; 

 стажове на студенти във фирми от 

бранша и др. 

 

Заключение 

 
За подготовката на младите специалисти 

ключова роля има взаимодействието между 

фирми и университети. При изграждането и 
планирането на програмите на 

университетите основна роля трябва да 

играят потребностите на трудовия пазар, 

както за отделните икономически дейности в 
сектора, така и по региони в страната. При 

такова планиране е важно да се предвиди 

времето от около 4 - 5 години за подготовка 

на бъдещите кадри. Ето защо е необходимо да 

се разгледат текущите изисквания на бизнеса, 
но с перспектива от няколко години напред, а 

наред с това е наложително фирмите да 

отделят ресурси и средства за обучения и 
стажантски програми и да търсят студенти, 

които да развият професионално. 
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E-LEARNING FOR DEVELOPMENT OF CLINICAL COMPETENCES OF NURSES AND 

MIDWIVES – REVIEW 

 

Angelina Kirkova, Daniela Taneva, Nonka Mateva, Yordanka Tzokova, Diruhi Amudjian 

 
ABSTRACT: Creating competent graduates in health care is associated with thorough training in cognitive, 

affective, and psychomotor domain. While intellectual knowledge and emotional attitudes can be taught by 
electronic forms, and even distantly, the working out of physical skills is a challenge for e-learning. The aim of 

the present study is to find evidence in the literature on the use of electronic methods and forms of education 

through modern technologies in the clinical training of students nurses and midwives and their effects. Found 

results that meet set criteria are few, mostly published after 2010. However, they show that electronic forms and 

methods have a future in the practical training of students nurses and midwives. E-learning is evaluated by 

teachers and students mostly due to the flexibility and freedom that provides a choice of time and place for 

learning. Virtual learning environments are recognized as the most appropriate way to enhance confidence 

among students and overcome the stress of working with real patients by creating a safe environment for 

mastering skills, techniques and methods. Online training only is not sufficient - optimum results can be obtained 

by blended learning. 

Key words: e-learning, clinical skills, student, nurse, midwife 

 

Въведение 

 

Електронното обучение, разглеждано като 
съвременен технологичен подход за 

създаване на активно, конструктивно и 

ориентирано към студента учене, навлиза 
масово в сферата на университетското 

образование. Има много причини за това. То 

дава възможност на студентите сами да 
решават кога и къде да учат, разбира се в 

определени от учебния план и програми 

граници. Осигурява нива на интерактивност, 

които се реализират само чрез софтуерни 
технологии. Мултимедийното представяне на 

материала и възможностите на системите за 

управление на учебно съдържание за 
организиране на електронни дисциплини 

правят възможно отчитането на 

индивидуалните характеристики на всеки 

бъдещ професионалист, като навици и стил 
на учене, познавателни възможности и 

мотивация. Чрез прилагането на стандарти се 

осигурява преносимост на учебното 
съдържание, изграждане на хранилища за 

учебни обекти и съвместимост на изградените 

е-курсове с различни платформи за 

електронно обучение. Електронното 

изпитване осигурява надеждно и обективно 

оценяване на постиженията с навременна и 
документирана обратна връзка. 

Образователният процес се осъществява чрез 

технологии, с които съвременните студенти 
са свикнали и които са част от ежедневието 

им. Електронното обучение усъвършенства 

уменията за използване на информационни и 
комуникационни технологии, което е важно 

за успешната професионална реализация в 

сферата на здравните грижи.  

Регулираните специалности Медицинска 
сестра и Акушерка не правят изключение от 

тази тенденция. Според преподаватели и 

студенти внимателно проектираното и 
качествено електронно обучение е ефективно 

и подобрява ученето (Childs, et al., 2005), 

(McCord & McCord, 2010), (Smith, et al., 

2009), (Petit dit Dariel, et al., 2013), като не е 
заместител, а е алтернатива на традиционното 

образование (Lahti, et al., 2014). Обучението 

по тези специалности има своите специфики, 
които влияят върху проектирането на 

електронни форми: 
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 Обучението се осъществява на три 

нива – теоретична подготовка, учебно-

практически занятия в специално оборудвани 

учебни зали и до леглото на болния в реална 
болнична среда; 

 Подготовката на бъдещите 

професионалисти по здравни грижи изисква 

солидни теоретични знания, коректни 
професионални отношения, ценности и 

нагласи и отлична практическа подготовка;  

 Сестринството и акушерството са 

хуманитарни приложни науки, според 

таксономията на Биглан за академичните 
дисциплини. Наученото в университета се 

прилага върху хора с непредсказуеми 

реакции. Това изисква критично мислене и 
умения за вземане на клинични решения 

(Smith, et al., 2009);  

 Организационни трудности при 

клиничната практика – информирано 
съгласие, достъп до болнична среда, наличие 

на подходящи случаи според учебната 

единица. 

Няма ясно и точно определение за 
клинична компетенция за медицинска сестра 

и акушерка. Налага се холистичният подход, 

предложен от Cowan et al., според който 
компетенцията включва знания, умения, 

представяне, отношения и ценности (Cowan, 

et al., 2007). Изграждането на компетентни 

бакалаври по здравни грижи е свързано със 
задълбочена подготовка по всеки един от 

трите образователни домейна, дефинирани от 

Блум – когнитивен, афективен и 
психомоторен. Докато интелектуални знания 

и емоционалните нагласи могат да бъдат 

преподавани и учени чрез електронни форми, 
та дори и дистанционно, то отработването на 

физически умения е предизвикателство пред 

електронното обучение. Има различни онлайн 

програми за обучение на медицински сестри 
и акушерки, при които третото ниво на 

подготовка се осъществява в болнична среда 

по местоживеене. Възниква въпросът можем 

ли и ако можем, чрез какви технологии и 

електронни методи на обучение, да 
подпомогнем клиничната подготовка на 

бъдещите медицински сестри и акушерки. 

Тази статия разглежда обзор на публикации, 
които се отнасят до електронно обучение за 

клинични умения в тези специалности.  

 

Цел 
 

Целта, която си поставяме е да намерим 

доказателства в литературата за използване 
на електронни методи и форми на обучение 

чрез съвременни технологии в клиничната 

подготовка на студентите медицински сестри 

и акушерки и ефекта от тях. 
 

Методи 

 
Осъществено е търсене в базите данни 

Scopus, ScienceDirect, SpringerLink и EBSCO-

Medline по ключови думи „e-learning”, 
“online”, “technolog*”, “clinic**”, “education”, 

“nurs*” “midwi***”. 

Като ограничения са поставени условията 

да се търсят пълнотекстови материали само 
на английски език и публикувани след 2004 г. 

Да се отнасят до преддипломно обучение на 

медицински сестри и акушерки. Намерените 
резултати са отсяти по следните признаци: 

1. Използваните електронни интервенции 

са ясно и подробно описани. 
2. Ясни методи на изследването. 

3. Добре документирани резултати. 

4. Логични и уместни изводи. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Намерените доказателства са представени в 

таблица 1. 

.

 
Таблица 1. Резултати от проучването 

 

Автор/и Участници Е-обучение Резултат 

 

(Tait, et al., 
2008) 

 

144 студенти 

трети курс 
медицински 

сестри. 

Електронен учебен сценарий 

по интензивни грижи направен 
според следните изисквания – 

интуитивен, интерактивен, 

мултимедиен, максимално 

реалистичен. 

Позитивно отношение на 

студентите по четири 
оценявани показателя: 

лесен за ползване, 

интерактивен, реалистичен, 

дава увереност. 

(Lymn, et 84 студенти Реизползваеми учебни единици Повече от 90% декларират 
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al., 2008) медицински 

сестри 

по начини за приложение на 

лекарствени средства. Всеки 

електронен урок разглежда 
един фармакологичен концепт, 

предназначен е за 30 минути и 

има тест за проверка на 

наученото.  

положителен ефект върху 

разбирането и уменията за 

изписване на лекарства в 
рецептурна бланка и 

лекарствен лист. 

(Kelly, et 

al., 2009) 

204 студенти 

медицински 

сестри първи 
курс. 

Онлайн учебни видеоклипове 

за преподаване клинични 

умения в сестринската 
практика.  

Ефективността е измерена 

чрез набор от методи. 

Резултатите показват, че 
образователните резултати 

остават непроменени, но 

студентите оценят 

положително опита си. 

(Forsberg, 

et al., 2011) 

1 група - 38 

студенти в 

задочна 
дистанционна 

програма по 

педиатрично 

сестринство. 
2 група - 26 

студенти 

неонатален 
курс, първи 

семестър на 

програма по 

педиатрично 
сестринство. 

Дистанционен изпит по умения 

за клинично мислене в 

педиатричната практика: 1 
група –12 случая, предложени 

от студентите, реализирани в 

използваната от университета 

система с виртуални пациенти, 
валидирани от педиатър. 

2 група – 4 подобни случая. 

Изпитът продължава 3 часа, с 
възможност за контакт с 

преподавателя. 

Системата предлага оценка, но 

преподавателят взема 
окончателно решение. 

Проучено е мнението на 

студентите за този начин 

на оценяване. Те приемат 
виртуалните пациенти 

много добре като начин за 

оценяване. Дискутирани са 

предимствата и 
недостатъците на този 

метод на проверка на 

знанията и уменията. 

(McMullan, 

et al., 2011) 

Две 

изследавния - 
първа група 137 

студенти и 

втора група 92 

студенти втори 
курс 

медицински 

сестри.  

Интерактивен пакет по 

изчисляване при разтваряне, 
дозиране и приложение на 

лекарствени средства.  

Предоставен е като помагало 

за клиничната практика на 
експерименталните групи, а 

контролните групи получават 

традиционния хартиен 
наръчник. 

И при двете изследвания 

експерименталните групи 
показват статистически по-

добри резултати при 

изчисляване при 

разтваряне, дозиране и 
приложение на 

лекарствени средства и по-

голяма увереност. 

(Flude-

Luctkar, et 

al., 2012) 

43 студенти 

медицински 

сестри 

Виртуален обучителен модул 

за подготовка и извършване на 

венозно вливане. Контролна 
група от 26 студента се 

обучава само в учебно-

практическа зала, 
експериментална група 

допълнително преминава 

виртуалния модул. 

Модулът е лесен и удобен 

начин за практикуване на 

това умение и за 
преодоляване на 

несигурността и 

тревожността у 
обучаваните. Студентите 

от експерименталната 

група показват по-добри 
резултати, отколкото 

контролната група. 

(Celikkan, 

et al., 2013) 

Студенти втори 

курс 
медицински 

сестри – 13 

мъже и 57 

Видеоконферентна връзка с 

медицински кабинет при 
обучение за задълженията на 

медицинската сестра при 

подготовка и извършване на 

При подобни резултати от 

входното ниво, 
експерименталната група 

показва статистически 

значимо по-добри 
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жени. електрокардиография. След 

тест входно ниво контролната 

и експерименталната група 
слушат лекция с РР 

презентация. След това 

експерименталната група 

продължава с 
видеоконферентната връзка за 

демонстрация на ЕКГ и 

обсъждане. Следват тестове 
изходно ниво за двете групи – 

един веднага, втори след две 

седмици. 

резултати на изходните 

нива. 100 % от участниците 

одобряват обучението. 
Дискутирани са 

установените предимства и 

недостатъци на това 

експериментално обучение. 

(Lavender, 
et al., 2013) 

Студенти 
акушерки трети 

и четвърти курс 

Електронна учебна единица на 
СЗО за изготвяне на 

партограма. Студентите не 

могат да установят цервикална 
дилатация / да определят 

прехода от латентна към 

активна фаза на раждането. 

Статистически значимо 
усвояване на знания след 

електронното обучение при 

трети и при четвърти курс, 
въпреки че при 

установеното входно ниво 

на студентите 
партограмата  се оказва 

сложна.  Уменията за 

изготвяне на партограма 

остават незадоволителни. 

(Catling, et 

al., 2014) 

 

Студенти 

медицински 

сестри и 

акушерки 

Три видео урока за ключови 

умения: поставяне на 

постоянен уретрален катетър 

на жена, кардиопулмонална 
ресусцитация на възрастен и 

осигуряване на периферен 

венозен източник по проект 
Виртуален тютор 

Студентите оценяват 

уроците като полезни и 

декларират, че им помагат 

в усвояването на 
практически умения. 

(Ulrich, et 

al., 2014) 

107 студенти 

медицински 

сестри 
вбакалавърска 

програма  

Виртуални симулации, които 

представят опит от първо лице 

за упражняване на 
обеззаразяване на пациент с 

висок инфекциозен риск. 

Визуализират се с обикновен 
монитор, но студентите имат 

възможността да 

взаимодействат с виртуалното 
оборудване чрез Microsoft 

Kinect
1
.  

Положителен отзвук от 

студентите. 

Ангажиращ и безопасен 
начин за научаване на 

уменията за 

обеззаразяване, 
последователността от 

дидактическо съдържание, 

виртуални симулации и 
реална практика улесняват 

ученето. 

(Young & 

Randall, 
2014) 

 

Студенти втори 

курс акушерки 

14 седмичен смесен модул по 

бременност и раждане с 
придружаващи заболявания. 

Целите на модула са 

разпознаване на болестно от 
нормално състояние, първа 

помощ и подходящо 

поведение. 

Резултатите показват 

задълбочаване на знанията 
по проблема и за ролята на 

акушерката, подобряване 

на уменията за критично 
отношение и най-важно 

запълване на прехода от 

теория към практика. 

 

                                                
1 Технология на Майкрософт за разпознаване на жестове и глас. Ново поколение входно устройство, 

позволяващо естествено общуване с компютъра. 
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Правени са подобни обзори. Интегративен 

обзор на Bloomfield et al. показва, че 

компютърно подпомагано обучение за 
изграждане на клинични умения се използва 

ограничено в различен контекст и са 

необходими проучвания, които да установят 
ефекта от него (Bloomfield, et al., 2008). След 

систематичен обзор за ролята на смесеното 

обучение в клиничната подготовка на  

студенти по здравни грижи  Rowe et al. 
установяват, че въпреки ограничения брой 

проучвания по този проблем, има 

доказателства за потенциала на смесеното 
обучение при решаване на комплексните и 

силно контекстуални задачи за изграждане на 

здравни специалисти, които компетентно се 

справят в клинична среда (Rowe, et al., 2012).  
Изводите на  McCutcheon et al. от 

систематичен обзор за оценка на влиянието 

на смесеното, сравнено с присъственото 
преподаване на клинични умения в базовото 

обучение на медицински сестри са, че онлайн 

обучението по умения за работа в клинична 
среда е не по-малко ефективно в сравнение с 

традиционните средства и че липсват 

достатъчно доказателства за прилагането на 

смесен подход при изграждането на клинични 
умения в преддипломното сестринско 

образование (McCutcheon, et al., 2015). 

Намерените резултати, отговарящи на 
поставените критерии са малко, публикувани 

предимно след 2010 г. Въпреки това, те 

показват, че електронните форми и методи 
имат място в практическата подготовка на 

бъдещите здравни специалисти. 

Електронното обучение се оценя от 

преподаватели и студенти най-вече поради 
гъвкавостта и свободата, която предоставя за 

избор на място и време за учене.  

Виртуалните учебни среди се разпознават 
като най-подходящия начин за създаване на 

увереност у студентите и преодоляване на 

стреса от работата с истински болни чрез 

създаване на среда за безопасно усвояване на 
умения, техники и похвати (Dutile, et al., 

2011). Могат да помогнат много, когато 

достъпът до клинична база е затруднен, а и не 
винаги могат да бъдат наблюдавани реални 

случаи в точния момент на изучаването им по 

учебна програма. Само онлайн тренинг не е 
достатъчен – оптимални резултати могат да 

бъдат получени при смесена форма. 

Доминираща електронна форма при 

преподаването на практически умения са 
видеоклиповете /реални записи или 

анимация/ и аудиозаписите. Предимствата на 

компютърните симулации пред тези на живо 

от преподавател или наставник от клиничната 
база са: 

- по-евтин вариант – създадени веднъж 

могат да бъдат пресъздавани повторно; 
- позволяват демонстрираното действие 

да бъде показано от различни страни и 

близост; 

- по-голям брой студенти могат да имат 
достъп до демонстрацията. 

- може да бъде интегрирана в 

електронен урок с други необходими учебни 
материали. 

Недостатъците са свързани предимно с 

хардуерното и софтуерното обезпечаване.   

За да има силен образователен ефект, 
онлайн обучението трябва да бъде 

максимално реалистично. Софтуерната среда 

да бъде приятелска, за да могат студентите да 
се концентрират максимално върху 

съдържанието, а не да се затрудняват в 

навигацията. Съдържанието да е 
мултимедийно и интерактивно, да има 

достатъчно пояснения и подкрепа за учещия 

от една страна и да не бъде претрупано с 

прекалено много информация от друга. 
Затова предварителните проучавания и 

правилния дизайн на обучението са от 

съществено значение за успеха му. 
 

Изводи и заключение 

 
Поради поставените ограничения, 

проучването не претендира за 

изчерпателност, но позволява да бъдат 

направени следните изводи: 
1. Има публикувани, макар и малко 

съобщения, които доказват, че електронното 

обучение може да бъде прилагано в 
практическата подготовка на бъдещите 

медицински сестри и акушерки; 

2. Традиционното присъствено обучение 

за изграждане на психомотори умения е 
незаменимо, затова подходящ вариант е 

смесеното обучение; 

3. Електронните форми имат своите 
предимства - студентите упражняват умения 

в безопасна среда, решават проблема с 

ограничения достъп до клинични бази и 
случаи, реизползваеми са и най-вече 

предлагат гъвкаво обучение; 

4. Ученето с използване на съвременни 

технологии се харесва на студентите, което 
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има пряко отношение към мотивацията за 

учене. 

Създаването на качествени електронни 
уроци трябва да бъде подпомагано и 

насърчавано  от висшите училища. 
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els. In conclusion, some of the most suitable cloud services for such applications are listed. 
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Целта на настоящата статия е да се напра-
ви анализ на съвремените изискванията към 

електронното обучение, за да могат да бъдат 

задоволени нуждите на нарастващия брой 
хора желаещи достъп до образование. Ще 

бъдат разгледани актуалните информационни 

и комуникационни технологии, като се опре-

делят тези от тях, които могат да се използват 
за повишаване качеството на дистанционното 

обучение. Поради ограничения обем на ста-

тията не може да се покрият всички аспекти 
на дистанционното електронно обучене. За 

по-пълен анализ на електронното образование 

са необходими допълнителни ресурси и вре-
ме. Ще се фокусираме върху най-масово 

достъпните образователни услуги. По този 

начин прилагането на получените изводи би 

имало най голяма стойност. 
Информационните и комуникационни тех-

нологиите навлязоха във всички форми на 

обучението. Използването на компютри и 
специализиран софтуер за преподаване на 

нови знания  и тяхното затвърдяване вече е 

неразделна част от образователния процес в 
училищата и висшите учебни заведения. 

Средствата за масова комуникация и достъпа 

до неограничен обем от информация чрез 

глобалната мрежа позволяват да се поддържа 
отдалечен образователен процес. Новите тех-

нологии се използват, както в традиционното, 

така и в дистанционното обучение. По този 
начин по-голямата част от обучението може 

да се определи като електронно обучение. 

Най-общото определение, за електронното 

обучение, което се среща  е: “Процес на обу-

чение, подпомогнат от използването на ин-
формационни и комуникационни технологии” 

[5]. С развитието му, се категоризират раз-

лични видове електронно обучение. Катего-
ризацията може да бъде, както според специ-

фиката на обучението, така и според вида на 

използваните технологии. Ще разгледаме по-

задълбочено Интернет базираното обучение, 
наричано още онлайн обучение. Частен негов 

случай е web базираното обучение, което се 

характеризира с използването на съвременни 
web приложения достъпни чрез глобалната 

мрежа. Този раздел на дистанционното елек-

тронно обучение е един от най-масово раз-
пространените, поради високата си и лесна 

достъпност. 

В съвременното информационно общество 

достъпа до информация и Интернет е основен 
във всеки момент от живота ни. Благодарение 

на богатото разнообразие на устройства, как-

то настолни така и мобилни, се осигурява 
възможност за постоянна свързаност. На-

стоящите поколения имат възможност да из-

ползват ресурсите на глобалната мрежа в до-
ма си, на работното си място, докато се пред-

вижват или си почиват сред природата. Това 

позволява на хората, желаещи да придобият 

допълнителни знания да изберат удобен за 
тях момент и начин за учене. В забързаното 

ни ежедневие, изпълнено с лични, професио-

нални и социални ангажименти, все по-малко 
хора имат възможност да посещават редовни 

учебни занимания. Чрез дистанционното обу-

чение могат да се преодолеят географските и 

времеви ограничения, затова нараства броя на 
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желаещите да се възползват от различните му 

форми.  

Съществува набор от образователни услу-
ги (фиг. 1), чрез които се осъществяват про-

цесите на дистанционно електронно обу-

чение: 
 административни услуги; 

 съставяне на индивидуални учебни 

програми; 

 достъп до разнообразни учебни мате-

риали; 

 поддържане на двупосочна комуни-
кация обучаван – обучаващ; 

 проследяване на персоналния прогрес; 

 контрол; 
 други. 

 

 

 
 

фиг. 1 
 

За задоволяване на нуждите на обучавани-

те и автоматизация на някой от процесите на 

съвременото електронно обучение в него на-
влезе използването на комплексни модулни 

електронни системи наричани ситеми за 

електронно обучение или още образователни 
портали. Образователни портали подпомагат 

обучавания, като създават благоприятна Ин-

тернет базирана среда за осъществяване на 
обучението. Разработката и поддържането на 

системите за електронно обучение, както и на 

акуална база от учебни материали, среща ре-

дица предизвикателства: 
 разнообразни изисквания на отделни-

те обучавани; 

 адаптация към образователните про-
цеси; 

 едновременно обслужване на огромен 

брой потребители; 

 бързодействие без ограничения от 

географска гледана точка; 

 предоставяне на учебни материали, 
съобразени с използваните техноло-

гии; 

 специфичен интерфейс според изпол-
званите комуникационни средства; 

 други. 

Електронните образователни портали са 
само част от съвременните средствата за дис-

танционно обучение. Други използвани сред-

ства са: 

 електронна кореспонденция – раз-
пространение на образователни ресур-

си чрез електронна поща или раз-

лични дигитални носители на инфор-
мация; 

 аудио и видео комуникация – еднопо-

сочна или двупосочна интерактивна 
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връзка, конферентна връзка с един 

или по-вече обучавани; 

 телевизионно и радио обучение - раз-
пространение до множество обу-

чавани; 

 виртуални среди - виртуални класни 
стаи, университети, лаборатории и 

други; 

 специализиран софтуер - решаване на 

тежки времеотнемащи задачи, проек-
тиране на модели;  

 други. 

Всяко от изброените средства има своите 
предимства и недостатъци. Според нуждите 

на обучаваните и вида на образователния 

процес може да бъде избран набор от раз-

лични инструменти. Някои от тези средства 
изискват синхронизиране на преподаватели и 

обучавани във времето, други не предоставят 

възможност за обратна връзка. Виртуалните 
среди от своя страна са скъпи за разработка и 

поддръжка и изискват допълнително обуче-

ние за работа с тях, както и допълнителен ви-
соко квалифициран персонал. Електронните 

образователни портали се разработват с ши-

роко разпространени Интернет технологии, 

предоставят интуитивен интерфейс за работа 
с тях и осигуряват достъп до средства за ко-

муникация и голям обем от разнообразни об-

разователни ресурси. Тези предимства на 
системите за електронно обучение ги правят 

предпочитани за по-голямата част от процеса 

на дистанционото обучение, което ги прави 
най-масово използвани в световен мащаб. 

Системите за електронно обучение са из-

градени от модули. Модулите служат за гру-

пиране на предоставяните образователни ус-
луги и улесняване достъпа на различните по-

требители на системите (обучавани, препода-

ватели, администратори, работодатели). Вся-
ка част на образователните портали среща 

специфични предизвикателства. Анализа на 

тези предизвикателства е първата стъпка към 

избора на подходящи съвременни технологии 
за подобряване качеството на предоставяните 

услуги. 

Основната задача на тези системи е да се 
предостави достъп до образователни ресурси 

и да се осигури удобен начин за тяхната кон-

сумация. Първият модул, който ще разгледа-
ме е учебното съдържание. Основните ре-

сурси са аудио и видео уроци (лекции), гра-

фични изображения и текстови материали. 

Удобният достъп до ресурсите се осигурява 
чрез тяхната категоризация (групиране) под 

формата на курсове, както и списъци за ди-

ректен достъп до персоналното съдържание. 

Друг аспект на този модул е процеса на обу-
чение. Развитите системи за електронно обу-

чение осигуряват Интернет базирани инстру-

менти, както и разнообразни формати и пото-
ци на учебната информация за използване от 

клиентски устройства. Данните трябва да са 

съобразени с вида на използваните техниче-

ски средства. Предоставянето на висококаче-
ствен видео поток, при достъп от мобилно 

устройство чрез мобилна Интернет връзка 

например, би изисквало прекалено голям Ин-
тернет трафик. За такива случаи е по-

подходящо използването на компресирани 

видео данни или аудио поток в комбинация с 

графични изображения. Трябва да отчетем и 
огромния брой потребители, на които трябва 

да се предостави желаната информация в ре-

ално време и без забавяне от разстоянието. 
Имайки предвид отговорностите на този мо-

дул, можем да определим неговите специ-

фични изисквания: 
 съхранение на огромно количество 

информация; 

 бърз достъп; 

 реакция при пиково натоварване. 
Модул редакция на учебно съдържание е 

свързан със  създаването богата база от обра-

зователни ресурси и предоставя удобен начин 
за създаване и добавяне на нови материали. 

За създаването на качесвени ресурси са нуж-

ни допълнителни хардуерни и софтуерни 
средства. Разработени са световни стандарти 

за създаването на образователни ресурси спо-

ред вида на използваната медия и типа на об-

разователния процес. Потребителите, които 
създават ново съдържание се наричат автори. 

Най-често в ролята на автор на електронни 

образователни ресурси е преподавател от 
съответната научна област. След създаването 

на нов материал, е необходимо той да се об-

работи допълнително. Примери за 

допълнителна обработа на учебно 
съдържание са: 

 анализ на видео запис; 

 извличането на изображения от видео 
запис; 

 извличане на звук; 

 преформатиране на цифрова инфор-
мация. 

Специфичните изисквания към този модул 

са:  
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 допълнителна обработка на ресурсите, 

чрез множество тежки процесорни 

операции; 
 съхранение на разнообразни мате-

риали; 

 спазване на стандартите за пренос на 
образователние ресурси. 

Модул потребители   се грижи за реги-

страцията и разпознаването на различните 

потребители на системата, поддържането на 
потребителски профил и осигуряване на лес-

на навигация до използваните услуги и ресур-

си. Комуникацията между отделните потре-
бители и роли също е част от задачата на  то-

зи модул. Основните изискванията за по-

високо качество са: 

 обслужване на голям брой потре-
бители; 

 поддържане на потребителски роли. 

Друг модул свързан със специфични изи-
сквания за осигуряване на нужното качество 

на електронното обучение е модул репорти. 

Всеки потребител на системата. в зависимост 
от ролята си, желае да има достъп до стати-

стическа и персонална информация. Ще из-

броим само няколко от желаните статистики. 

Обучаваните обикновенно се интересуват от 
своя прогрес по започнатите учебни програ-

ми. Авторите следят интереса към предоста-

вените от тях ресурси. Администраторите на 
системата наблюдават нейното натоварване и 

работоспособност. За създаването на 

достоверни данни е необходимо: 
 съхранение на голям обем сурова ин-

формация за взаимодействието със 

системата; 

 анализиране на събраните данни спо-
ред желаната справка. 

Модул сертифициране осигурява въз-

можност за издаване на документи и удо-
стоверения, необходими за доказване на при-

добитите нови знания. Развитите образова-

телни портали поддържат и база от разно-

образни тестови единици. Тези тестове може 
да са свързани с конкренто учебно съдържа-

ние, или групирани по различен начин за из-

ползвани като упражнения или изпити. Видо-
вете тестови единици и начините за тяхното 

създаване е много обширна тема и не е във 

фокуса на настоящата статия. Тук ще объ-
рнем внимание на следните изисквания пред 

модула за сертифициране: 

 подходящ интерфейс; 

 спазване на стандарти за пренос на 
учебни тестови единици. 

 

Чрез поддържане сертификати и лицензи-

ране от съответните световни и/или нацио-
нални институции се осигурява сертифицира-

не на придобитите знания и компетентности. 

 Модул организации обхаща функциите 
свързани с наблюдаване интересите на потока 

обучавани, тяхното развитие и придобита 

квалификация. Дава се достъп на потребители 

с роля на организация. Целта е да се пре-
доставят възможности за бъдеща реализация 

на обучаваните, както и информация за ква-

лифицирани кадри на заинтересувани компа-
нии. Някои системи за електронно обучение 

поддържат интеграция с външни системи за 

управление на човешки ресурси. 

Задачата на модул административни услу-
ги е улеснение на всички потребтели на сис-

темата за изпълняване на техните адми-

нистративни задължения, както и предо-
ставяне на избор и конфигурация на образо-

вателните услуги. Пример за възможностите 

предоставяни от този модул са: 
 избор на учебен план; 

 изпращане на различни документи; 

 заплащане на учебни такси; 

 други. 
В някои системи се среща и отделяне като 

самостоятелна част на модул умения. Той 

предоставя информация за придобитите уме-
ния, както и нужните курсове за придобиване 

на нови. Може се вгради в модул потребители 

или модул организации. 
Модул събития позволява организация на 

бъдещи учебни събития. Използва се и за 

синхронизация на обучаван-преподавател, 

както и насрочване на конферентни срещи и 
презентации. Основните функции на този мо-

дул приличат на електронен календар. 

Последния модул, на който ще обърнем 
внимание е модул продажби. Съвременните 

системи за електронно обучение предоставят 

услуги на множество университети. Осигуря-

ва се достъп, както на студенти, придобили 
достъп до учебно съдържание, собственост на 

университета, в който се обучават, така и на 

частни клиенти желаещи достъп до отделни 
курсове. Този модул още може да се срещне 

като плащания. Неговите задачи са свързани с 

предоставяне на комерсиален достъп до обра-
зователните ресурси на системата. 

Изискванията към модула са: 

 интегриране на разнообразни начини 

на плащане; 
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 възможност за възстановяване на 

средства; 

 поддържане на абонаменти; 

 други. 

 

 

 
фиг. 2 

 

Срещат се и други наименования на из-
броените по-горе модули, както и различна 

конфигурация на предоставяните от тях услу-

ги, но ние влагаме в тях съдържанието, което 

изложихме по-горе. Трябва  да  отбележим, че 
не всички системи за електронно обучение 

поддържат всички споменати модули. Общи-

те изисквания към системите за електронно 
обучение и техните модули са: 

 удобен интерфейс; 

 бързодействие; 
 спазване на световните стандарти. 

От направения по-горе анализ на изисква-

нията към качеството на системите за елек-

тронно обучение се вижда, че традиционните 
мрежови услуги са недостатъчни. Условията 

предлагани от доставчиците на хостинг услу-

ги налагат ограничение, както във вида на 
поддържаните софтуерни технологии и плат-

форми, така и в размера на предоставените 

ресурси и хардуерни параметри. Поради го-

лемия обем на съхраняваната информация, 
както и нейния авторски характер, започна 

развитието на частни хранилища на данни. 

Изграждането и поддръжката на центърове за 
данни с подобни характеристики от своя 

страна изисква, както значителни инвестиции, 

така и високо квалифициран персонал. Под-
държането на подходяща работна среда за 

хардуерните компоненти е сериозно преди-
звикателство и изисква неоходимите сгради и 

съоръжения. Изискванията за постоянен ви-

сокоскоростен достъп до данните също могат 

да се окажат прекалено високи за локалните 
доставчици на мрежови услуги. Трябва да 

обърнем внимание и върху рисковете за загу-

ба  на информацията като например: 
 природни бедствия и катаклизми; 

 пожари; 

 проблеми със захранването; 
 остарял хардуер; 

 други. 

Изграждането на такава инфраструктура 

не е по силите на отделни университети. Во-
дещи световни компанни, разработващи соф-

туер с аналогични характеристики създадоха 

и продължават да развиват центровете за дан-
ни и прилижащите и мрежови технологии. 

Първоначално разработени за собственни ну-

жди, а по-късно и съвместно с други ком-

пании, тези технологии еволюираха до съвре-
мените облачни услуги. Облачните техноло-

гии и създадената от тях блогоприятна среда 

за развитие на актуалните приложения с раз-
пределен модел, предоставят необходимите 

услуги и условия за създаването на висо-

кокачествени образователни портали. 
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Популярният напоследък термин «облачни 

услуги» се използва за дефиниране на набор 

от гъвкави, управляеми и мрежово достъпни 
ресурси и услуги, които се разпределят спо-

ред нуждите. Определят се като гъвкави, още 

еластични, защото предоставяните ресурси и 
изчислителна мощ могат да се променят ди-

намично според моментното натоварване или 

по предварително конфигурирани параметри. 

Промяната на параметрите става лесно чрез 
административен интерфейс, което не изиск-

ва наемането на допълнителен специализиран 

персонал. Проблемите, които се срещат при 
създаването, поддържането и планирането на 

бъдещо развитие на традиционните центрове 

за данни, се решават от доставчиците на об-

лачни услуги. Хранилището на ресурси мно-
гократно надвишава нуждите на отделните 

потребители, което позволява да се оптими-

зира използването им. Чрез облачните техно-
логии могат да се намалят разходите, както на 

потребители, тъй като се заплаща само изпол-

звания капацитет, така и тези на достав-
чиците. Това се постига например чрез изпъл-

нение тежките процесорни операции, през 

горещите летни месеци, в центрове разполо-

жени на север, като по този начин се намали 
използваната за охлаждане енергия. 

Предимствата и възможностите на облач-

ните технологии е една много обширна тема, 
която не е възможно да се обхване в настоя-

щата статия. Затова ще се спрем само на ос-

новната категоризация на облачните техноло-
гии и ще разгледаме услугите, подходящи за 

използване от системите за електронно обу-

чение. 

Категоризация на облачните технологии 
може да бъде направена според  вида на пре-

доставяните услуги. По този начин  облачни-

те технологии се разделят на три основни 
групи: 

1. Софтуер като услуга (SaaS – 

Software as a Service). Често това е първия 

пример за облачни услуги, до който много 
потребители се докосват, понякога без до-

ри осъзнават, че взаимодействат с облака. 

Софтуерните приложения, разположени в 
облака и достъпни чрез Интернет или мо-

билен клиент, по нищо не се различават 

функционално от локалните си аналози. 

Пример за такъв тип услуги са приложе-

нията предоставяни от Google, като на-
пример: поща, документи, календар и дру-

ги. Потребителят има достъп до личните 

си данни, както през браузър, така и през 
различни мобилни устройства. Тъй като 

тези приложения не са разположени ло-

кално на потребителското устройство, те 

ползват значително по- малко ресурси. 
Осигурява се възможност за извършване 

на по-тежките изчислителни задачи на от-

далечен сървър, многократно по-мощен от 
възможностите на мобилните устройства и 

персоналните компютри. Голямо предим-

ство е и начина на разпространение на по-

добренията на тези приложения. За разли-
ка от традиционните приложения, където 

потребителя инициира обовяването, при 

облачните то се извършва едновременно за 
всички потребители от доставчика на 

съответната услуга. 

2. Платформа като услуга (PaaS - 
Platform as a Service)- чрез този вид услуги 

се предоставя възможност за създаване на 

приложения в облака, чрез предоставяне 

на иструменти и среда за разработка. Та-
кив вид услуги са: виртуални среди за раз-

работка, бази от данни, хранилища на ин-

формация и други. Този вид услуги обик-
новенно са достъпни чрез приложен про-

грамен интерфейс (API). Параметрите на 

ресурсите са еластични, което дава гаран-
ции за постоянен достъп. Трябва да се от-

бележи, че доставчиците на този вид услу-

ги, избират вида на поддържаните плат-

форми и езици за разработка. Понякога 
дори налагат употребата на платформи 

разработени за собсвени нужди. 

3. Инфраструктура като услуга 
(IaaS - Infrastructure as a Service): Това е 

най- базовата категория от услуги. На кли-

ентите се дава възможност почти пълен 

контрол върху вида на сървърни приложе-
ния, езиците за разработка и основните 

хардуерни ресурси, като: дисково про-

странство, процесорна мощ, мрежова 
свързаност и други. 
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фиг. 3 

 

Срещат се и други наименования  на тези 
категории, по-чести като маркетингова стра-

тегия. Описаният по- горе начин на категори-

зация е приет от NIST (National Institution of 
Standards and Technology) в специана публи-

кация с номер 800-145. Схематично се изо-

бразява като пирамида (фиг. 3) в основата на 

която са инфраструктурните услуги, а на 
върха е слoя софтуерни услуги. Това се 

дължи на факта, че IaaS услугите са най-

основни и могат да се използват от услуги 
предоставяне от по-горните нива. PaaS усуги-

те от своя страна могат да се възползват от 

облачната инфраструктура и да служат за ба-

за на приложения от най-горния слой - SaaS. 
Освен по вида на услугите, облачните техно-

логии се категоризират и по модела им на 

разпространение, които са изобразени на фиг. 
4: 

 частни - достъпът е ограничен в рам-

ките на една организация; 

 общностни - инфраструктурата на об-
лака се споделя от няколко орга-

низации; 

 публични - публично достъпни; 
 хибридни - съчетание на няколко вида 

достъпност. 

 

 
фиг. 4 

 

Към настоящия мемонт съществуват сто-

тици доставчици на облачни услуги, както 
платени, така и безплатни. Някои от най из-

вестните и развитите са: Amazon (Amazon 

Web Services), Microsoft (Azure), Google 

(Google Cloud), Dropbox (Dropbox) и други. 
 След направения анализ на системите 

за електронно обучение и изясняване на пре-

димствата и характеристиките на облачните 

технологии, ще се спрем на  някои от основ-
ните облачни услуги, които могат да се из-

ползват за повишаване качеството на предла-

ганите електронни образователни услуги. 

Подходящи за приложение са услуги от всич-
ки избороени по-горе модели и най- вече от 

моделен слой пратформа като услуга (PaaS). 
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При разкриване на същността на услугите ще 

използваме наименованията дадени им от 

най-развития доставчик на облачни усуги 
Amazon. 

 Simple Storage Service (S3) - хранили-

ще за съхранение на данни. Предоста-
вя се възможност за управление на ре-

сурсите, както през различни прило-

жения, така и чрез приложен програ-

мен интерфейс (API). Пододящ е за 
съхранение на огромния обем от ин-

формация, с който се характеризират 

системите за електронно обучение. За 
предоставяната от достовчика услуга 

се заплаща използвания трафик на 

информация. 

 CloudFront - е услуга представляваща 
мрежа за доставяне на съдържание 

(CDN). Интегрира добре с S3, като 

кешира съхранените данни на множе-
ство сървъри. При поискване на съдъ-

ржанието, то се извлича от най-

близкото копие, което намалява мно-
гократно времето необходимо за него-

вото получаване. 

 Elastic Compute Cloud (EC2) – пре-

доставят се виртуализирани облачни 
системи за извършване на изчисления. 

Наричат се еластични (гъвкави), за-

щото при обработка на по голям обем 
от информация се стартират допълни-

телни виртуални машини. Това дава 

възможност за паралелизиране на 
процесите, като се намалявава време-

то необходимо за завършване на об-

работката на данните. 

 DynamoDB, Relational Database Ser-
vice, SimpleDB - услуги за предо-

ставяне на релационни и не-рела-

ционни бази от данни. Услугите са ба-
зирани на водещи продукти като:  Or-

acle, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, 

MongoDB, други); 

 Simple Email Service (SES) - дава 
възможност за изпращане на множест-

вени и персонални съобщения на 

електронна поща; 
 други. 

Съществуват още десетки видове облачни 

услуги, приложими в различни аспекти и ета-

пи на разработката на приложенията. Също 
така могат да се ползват и облачни приложе-

ния (SaaS), както за поддържане на учебна 

среда в облака, така и за организация на обра-
зователните процеси и поддържане на необ-

ходимата комуникация. 

Използването на облачните услуги за раз-
витие на образователните портали, като при-

ложения от разпределен модел (фиг. 5), е 

следващата стъпка в тяхната еволюция. Избо-

ра на доставчик на облачни услуги зависи от 
компанията, която разработва приложението 

и се влияе от множество икономически и тех-

нически фактори. Възможно е интегрирането 
на услуги или семейства от усуги на повече 

от един доставчик, което дава голяма свобода 

в проектирането на системите. 

 

 
фиг. 5 
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Като заключение може да се направи из-

вода, че развитието на електронното обучение 

трябва да следва стъпките на модерните соф-
туерни приложения. По този начин обра-

зованието става все по-достъпно за хората, 

желаещи достъп до образователни услуги и 
създава благоприятна среда за обучение през 

целия живот. Дава им възможност за изпол-

зване на разнообразни технически средства и 

устройства и се осигурява достъп до инфор-
мация по всяко време и на всяко място. 
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ИНФОРМАЦИОННОТО ИЗОБИЛИЕ В ИНТЕРНЕТ КАТО БАРИЕРА ПРЕД ДОСТЪПА 

ДО ИНФОРМАЦИЯ НА СТУДЕНТА 

 

Мария Дишкова 
 

PROFUSION OF INFORMATION IN INTERNET AS A BARRIER IN FRONT OF THE 

STUDENT’S ACCESS TO INFORMATION 

 

Maria Dishkova 

 
ABSTRACT: This statue reveals profusion of information in Internet as a gate that stops student’s access to 

information. It is about excessive use of Internet by young people, so excessive that they don’t need to explore 
another information, especially science one. It is about a research that shows the way that now-a-days students 

search adjective information to prepare different kinds of coursework. These are students from different univer-

sities in country. And most of them say that it is more convenient, easier and faster to use Internet, to copy and to 

paste information, than to read a book and then re-write it. It is a part of the research to examine students on 

what they have written in their coursework and they absolutely don’t know. It is even more a pity that they 

search no other information than the Information in Internet. Some strategies to fix this problem are suggested 

in paperwork, because actually it is a problem that is necessary to be solved. One of them is a coursework writ-

ten in hand or a promise that everyone will be examined on what has written or public presentation. It is a huge 

responsibility for every university worker to approve the quality of student’s education. And it is a challenge 

student to be convince in necessity of being informed well. 

Key words: Internet, adjective information, coursework, strategies   
 

 

Въведение 

 

По-голяма част от съвременните студенти 
принадлежат към едно поколение, което ак-

тивно използва информационните технологии 

в ежедневните си дейности, включително и в 

образованието си. От една страна, това носи 
известни позитиви. До известна степен ин-

формационните технологии улесняват обуче-

нието на студентите, защото гарантират по-
голямата им мобилност и информираност. Но 

от друга страна, прекомерната информация в 

Интернет отнема на студентите някои основ-
ни предимства като: 

 желанието за активна научна работа; 

 самокритичността; 

 мотивацията за самоподготовка; 
 критичността към получената информа-

ция; 

 стремежът към изказване на лично мне-
ние; 

 поемането на отговорност за предоставе-

ната информация; 
 качеството на самоподготовката; 

 качеството на образованието; 

 желанието за търсене на информация в 

специализираната научна литература. 

В резултат на това, когато на студентите се 
постави задача за изготвяне на курсова работа 

или проект по конкретна дисциплина, те ак-

центират на обема, за сметка на качеството на 

предадения материал. Самите студенти спо-
делят, че задават заглавието на темата в Ин-

тернет-търсачка, отварят първите няколко 

сайта, на които попаднат и използват изцяло 
метода “copy-paste”. Повечето от тях дори не 

прочитат получената информация, не се 

стремят да оформят технически разработката 
си, а само по гореспоменатия метод прехвър-

лят информацията от сайта на белия лист. 

Обикновено пропускат да уеднаквят шрифта 

и да подравнят текста, а много често копират 
информацията заедно с рекламни и други ка-

рета, които определено не са по темата. Те не 

проявяват творчество и работят без стремеж 
да повишат собствената си квалификация. 

Единствената им мотивация е да получат 

подпис и висока оценка без да влагат особено 
старание в подготовката си. Затова най-често 

акцентират на обема.  
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В подобни курсови разработки липсват въ-

ведение и заключение, както и изявата на 

лично мнение, обобщаване на информацията 
или споделяне на иновативни идеи. Когато на 

студентите се направи забележка за липсата 

на подобни изключително значими части от 
тяхната разработка, те споделят, че това е 

всичко, което са намерили като информация и 

литература в Интернет и не знаят какво пове-

че да напишат. 
В резултат на това, университетският пре-

подавател получава голям брой курсови рабо-

ти или проекти, които се характеризират и 
отличават с (анализът е направен въз основа 

на многогодишно изследване):  

 повтаряща се информация (не само 

сред студентите в курса, но и в раз-

личните учебни години, които са пос-
ледните пет); 

 съдържание с отминала давност (фак-

ти, които вече не са актуални към да-

тата на предаване на курсовата разра-
ботка, остарели данни или информа-

ция без научно-практическа стойност 

и приложимост); 

 технически неиздържан профил (не-

подравнен текст, различни шрифтове 

и различен размер на шрифтовете, 

рекламни карета, други Интернет 

символи, които нямат отношение към 
поставената тема); 

 голям обем (студентите обикновено 

копират цялата налична информация, 

без да я систематизират, класифици-
рат или съобразят с поставената зада-

ча и тема); 

 буквално изкопирана информация 

(без абсолютно никакъв личен при-
нос, анализ или проявена доза на кри-

тичност); 

 съдържание със звука на Интернет 

(без подчертана научна стойност и 

значимост, често дори с рекламно 
звучене); 

 курсова разработка, чието съдържание 

не отговаря на поставената тема (сту-

дентите копират това, което са наме-
рили в електронната мрежа, без да се 

постараят да го съобразят, фиксират 

или прекроят по работното заглавие 
или зададената тема). 

Така изброените факти, без да претендират 

за изчерпателност, провокираха изследване, 

чиято главна цел е:  

!!! Да се докаже, че лесният достъп до 

информация в Интернет всъщност се 

превръща в бариера пред желанието на 

студента да търси информация!!! 

 Студентът знае, че информацията в Ин-

тернет е: 
- лесно достъпна; 

- достатъчно обемна; 

- бързо достъпна; 

- лесно се копира. 
Тези признаци правят информацията в Ин-

тернет предпочитана от повечето студенти. 

Имайки неограничен достъп до нея, студен-
тът знае, че ще спести време и усилия. Това 

го превръща в пасивен консуматор на данни, 

които не винаги са проверени откъм истин-

ност и актуалност. Но избирайки лесното, 
студентът започва да губи критичност и най-

вече желание да провери за друга информа-

ция, която в повечето случаи би повишила 
интелектуалната му зрялост. Нещо повече, 

студентите толкова безрезервно се доверяват 

на Интернет, че не търсят друга информация, 
както като заместител, така и като допълне-

ние. 

Разбира се, това е процес, който не въз-

никва без предварителни предпоставки. сту-
дентите работят по този начин години наред, 

докато търсенето на информация в Интернет 

се превръща в рефлекс и постепенно измества 
нуждата от реални научни знания.  

 

Изследване – резултати и анализ 

 

През последните пет учебни години са ан-

кетирани 125 студенти от педагогически спе-

циалности от няколко различни университети 
в страната. Въпросите в анкетната карта са 

изцяло ориентирани към употребата на Ин-

тернет-информация при подготовката на кур-
сови работи и проекти, зададени по различни 

теми от конкретни дисциплини.  

Обект на проведеното анкетно проучване 

са студенти от педагогически специалности (в 
научната разработка е включена представи-

телна извадка от 125 анкетирани лица), а 

предмет е начинът, по който те реализират 
самоподготовката си при писането на курсови 

разработки по зададени теми. 

Разбира се, осъществяването на въпросно-
то проучване следи за изпълнението на ня-

колко основни задачи. Те са съобразени с 

поставената цел да се докаже, че неограниче-

ния достъп до всякаква информация в Интер-
нет се превръща в препятствие пред стремежа 
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на студента да се информира. Основните за-

дачи са: 

 да се проследи съотношението между 
използване на Интернет-информация 

и използване на информация от спе-

циализирана научна литература при 
реализирането на курсови проекти, 

задачи, проучвания; 

 да се анализират нагласите на студен-

тите по отношение на написването и 
предаването на курсова разработка по 

конкретна тема, почти изцяло или из-

цяло копирана от Интернет;  
 да се установят причините, определя-

щи Интернет като по-желания парт-

ньор от книгата; 

 да се направи опит да се очертаят оп-
тимално параметрите на разглеждания 

проблем; 

 да се потърсят механизми за справяне 
с проблема; 

 да се апробират в практиката страте-

гии за справяне с проблема; 
 да се направи оценка на тяхната при-

ложимост и успешност. 

Изследователският инструментариум раз-

чита най-вече на анкетно проучване и диску-
сии със студентите по разглежданите въпро-

си. Анкетата се състои от 25 въпроси, част от 

които ще бъдат разгледани и анализирани в 
текущата научна разработка. При отговорите 

на въпросите се дава възможност на студен-

тите да избират по 5-степенна скала („да, ви-
наги“, „много често“, „понякога“, „много 

рядко“ и „не, никога“), което улеснява, както 

тях, така и конкретизацията на получения от-

говор.  
Следва анализ на някои от въпросите в ан-

кетния лист и респективно отговорите на сту-

дентите. На зададения въпрос дали студен-
тите използват Интернет, когато правят 

проучване за подготовката на курсова рабо-

та, проект или задача по зададена тема във 

връзка с изучаването на конкретна учебна 
дисциплина 125 от тях (100%) отговарят по-

ложително (виж табл. 1). 

 

Таблица 1 

Използвате ли Интернет, когато пра-

вите проучване за подготовката на кур-

сова работа, проект или задача по конк-

ретна учебна дисциплина? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

100% 0% 0% 0% 0% 

Става ясно, че всеки един от анкетираните 

студенти използва Интернет литература, ко-

гато реализира проучване, свързано с изпъл-
нението на конкретна задача, поставена по 

дадена университетска дисциплина. Някои от 

студентите споделят, че разчитат изцяло на 
електронната мрежа, други използват полу-

чената информация като ориентир или до-

пълнение, а трети – „крадат“ идеи. Студенти-

те, които нямат постоянен достъп до Интер-
нет, използват услугите на свои роднини, 

приятели или колеги. Те споделят, че липсата 

на компютър и Интернет не е провокирала у 
тях желание да посетят университетската 

библиотека. Всъщност те са склонни да по-

ложат повече усилия в това да си осигурят 

употребата на компютър, отколкото да потър-
сят информация на място, различно от елект-

ронната мрежа. 

На въпросът дали студентите използват 
получената информация в разработките си 

отново 125 (100%) от тях отговарят положи-

телно (виж табл. 2) 
 

Таблица 2 

Използвате ли получената информация 

в разработките си? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

100% 0% 0% 0% 0% 
 

Малка част от студентите проявяват пове-

че творчество и критичност по отношение на 
използването на Интернет-информацията. Те 

споделят, че имат нужда от насока и база, на 

която да основат изложението си, затова из-
ползват намереното като данни в електронна-

та мрежа. Повечето от тях, обаче, не селекти-

рат и не систематизират получената база дан-
ни, а я употребяват в съвсем „суров вид“, т.е. 

точно така, както се появява на екрана на мо-

нитора. 

Следващият въпрос от анкетния лист е 
свързан с изявата на лично мнение от страна 

на студента и с това дали той прави научен 

анализ или обективна оценка на Интернет- 
информацията, когато я използва за само-

подготовка на някакъв вид писмена работа. 

Тук отговорите на анкетираните студенти се 

отличават с по-голямо разнообразие. 59 от 
тях изобщо не полагат подобно усилие и ни-

кога не анализират копираното от Интернет. 

46 от анкетираните студенти правят това по-
някога, но само ако е изрично поставено като 

задача от университетския преподавател и е в 
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пряка зависимост с крайната оценка, т.е. ако 

съществува като изискване. Тогава те включ-

ват в разработките си заключение, написано 
със собствени думи, но ако намерят нещо 

подходящо за този параграф в Интернет, го 

използват. Обикновено от пет заключителни 
изречения, само 1-2 са авторски за студента. 

Едва 9 студенти споделят, че винаги започват 

и завършват разработките си с лично мнение, 

независимо дали е поставено като задължи-
телно изискване и условия от страна на уни-

верситетския преподавател по конкретната 

дисциплина. Това включва, както въведение в 
темата, така и заключение, което е своеобраз-

но обобщение на включената информация. 7 

от студентите анализират написаното много 

рядко. Последните 4 (3,2%) от анкетираните 
студенти не отговарят на въпроса. Те призна-

ват, че не разбират неговото съдържание (виж 

табл. 3). 
 

Таблица 3 

Правите ли научен анализ или обектив-

на оценка на информацията, получена 

от Интернет, когато я използвате за 

подготовка на курсова работа, проект 

или задача по конкретна учебна дисцип-

лина? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

9 –  

7,2% 

0 – 0% 46 – 

36,8% 

7 – 

5,6% 

59 – 
47,2% 

 

На въпроса дали студентите успяват да 

открият в електронната мрежа точната 

информация, необходима им за написването 
на конкретна разработка по дадена тема те 

определено отговарят съвсем категорично 

(виж табл. 4). 
 

Таблица 4 

Успявате ли да откриете в Интернет 

точната информация, която ви е необ-

ходима? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

47 – 

37,6

% 

78 –  

62,4% 

0 (0%) 0 (0%) 0 

(0%) 

 

Сред анкетираните студенти няма такива, 

които да не успяват да открият необходимото 

в електронната мрежа. Те споделят, че Ин-
тернет се характеризира с информационно 

изобилие, което почти никога не разочарова 

потребителя. Освен това, студентите имат 

достъп до сайтове, които публикуват разра-

ботки на други студенти от различни универ-
ситети. Тези разработки са със сходна тема-

тика и имат абсолютно завършен вид, вклю-

чително и заключителните думи.  
78 от анкетираните студенти споделят, че 

много често намират това, което търсят в Ин-

тернет, а 47 са съвсем категорични, че винаги 

достигат до точната информация, която им е 
необходима. 

По отношение на доверието на студентите 

в Интернет-информацията, много малко от 
тях проявяват частично недоверие към нейна-

та актуалност и научна стойност. Останалите 

са убедени в истинността на копираните дан-

ни (виж табл.5 и табл. 6). 93 от анкетираните 
студенти много рядко правят проверка на ак-

туалността на информацията, която използ-

ват. Те споделят, че проверката се изразява в 
консултация с други студенти и се състои в 

това да се сравни количеството информация 

или дали някой колега не е открил нещо по-
вече, което да гарантира висока оценка. 98 от 

анкетираните студенти категорично заявяват, 

че абсолютно се доверяват на Mr. Google, до-

ри когато търсят данни, засягащи личния им 
живот. 26 студенти никога не проверяват по-

лучената информация, а 6 правят това, но са-

мо понякога. 23 от анкетираните студенти се 
доверяват на Mr. Google много често и едва 4 

правят това само понякога. 
 

Таблица 5 

Правите ли проверка на актуалността 

на информацията, която намирате в 

Интернет?  

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

0 – 

0% 

0 – 0% 6 –  

4,8% 

93 – 

74,4% 

26 – 
20,8% 

 

Към отговорите си на тези два въпроса 

студентите добавят, че не правят проверка на 
получените информационни данни по четири 

основни причини: 

1. Липсата на време. 
2. Липсата на желание и мотивация. 

3. Доверието в електронната мрежа. 

4. Незнанието къде да намерят друга 
информация, освен тази, която е пуб-

ликувана в Интернет. 

Посочването на тези причини от студенти-

те е особено обезпокоително. Цитирането им 
тук се прави, за да покаже още веднъж как 
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неограниченият достъп до Интернет кара сту-

дента да занижи качеството на самоподготов-

ката си и да загуби чувството си на ориента-
ция в полетата на науката. С други думи, 

вместо да търси начини и методи за самоусъ-

вършенстване, студентът се задоволява с най-
лесно достъпното като обучение и образова-

ние. За него добрата самоподготовка е тази, 

която пести време, но гарантира хубава оцен-

ка и/или подпис. 
 

Таблица 6 

Доверявате ли се на Mr. Google? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

98 – 

78,4% 
23 – 

18,4% 

4 –  

3,2% 

0 – 0% 0 – 

0% 
 

Следващите два въпроса са особено инте-
ресни, защото са свързани с източниците на 

информация, които използват студентите 

встрани от Интернет. 

 

Таблица 7 

Търсите ли информация на други места, 

например в специализираната научна 

литература? 

Да, 

винаги 

Много 

често 

Понякога Много 

рядко 

Не, 

никога 

0 – 

0% 

0 – 0% 46 – 

36,8% 

66 – 

52,8% 

13 – 
10,4% 

Знаете ли къде да потърсите подобна 

информация? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

0 – 

0% 

0 – 0% 33 – 

26,4% 

79 – 

63,2% 

13 – 

10,4% 

 

13 от анкетираните студенти споделят, че 
никога не търсят информация в специализи-

раната научна литература, а и не знаят къде 

да я намерят. 66 лица отговарят, че много 
рядко търсят информация на места, различни 

от електронната мрежа, но само ако това е 

поставено като изискване от университетския 
преподавател по учебната дисциплина. 79 

студенти много рядко знаят къде да потърсят 

подобна информация. Обикновено те са на-

сочвани от научните си ръководители или 
преподавателя, който е поставил задачата. 

Едва 46 студенти понякога търсят допълни-

телни данни, а 33 от тях също понякога знаят 
къде да ги намерят, но и те споделят, че това 

се случва само и единствено по препоръка на 

лектора и с негова помощ. 

Запитани дали проявяват самоинициатива 

и дали се обръщат към университетския пре-

подавател за допълнителна литература по те-
мата, повечето студенти отговарят, че ако той 

не е преценил да им посочи такава, те не смя-

тат за необходимо да повдигат въпроса. Мно-
го малък брой студенти правят това, но само 

когато става въпрос за подготовката на дип-

ломна работа, която изисква сравнително по-

голям обем от информация. 
Тук е мястото да се добави, че по-голямата 

част от анкетираните студенти използват Ин-

тернет-литература и при изготвянето на дип-
ломни работи. Разбира се, това не е повод за 

порицание. Тревожното тук е, че студентът 

първо копира всичко, което успее да открие в 

Интернет и само добавя информация от 
книжни носители, ако не е успял да постигне 

желания обем. Обикновено дори тогава, сту-

дентът не полага много усилия самостоятелно 
да намери информация, а изцяло следва насо-

ките на научния ръководител на дипломната 

работа. 
Във връзка с останалите въпроси от анкет-

ния лист, студентите бяха запитани дали са 

сигурни, че информацията, която откриват 

в Интернет и използват в разработките си, 
е научно обоснована. По-голямата част от тях 

отговарят, че не знаят със сигурност, но щом 

разработките им „минават“, значи би следва-
ло да се отличават с научна стойност. На този 

въпрос не отговарят 7 студенти, които не раз-

бират съдържанието на питането към тях. Ос-
таналите студенти отговарят със самочувст-

вие и увереност: 2 – „да, винаги“, 64 – „много 

често“ и 52 – „понякога“ 
 

Таблица 8 

Знаете ли дали информацията, получе-

на от Интернет, е научно обоснована? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

2 – 

1,6% 

64 – 

51,2% 

52 – 

41,6% 

0 – 0% 0 – 

0% 
 

Тревожни са данните, получени от анализа 

на резултатите в отговор на въпроса дали 
студентите имат абонамент за универси-

тетската библиотека и използват ли го по 

предназначение. От 125 анкетирани студенти 
само 13 имат карта за университетската биб-

лиотека, от които едва 5 я използват активно. 

Това са скромните 10,4%, които са по-малко 

от 1/5-та част от всички анкетирани. Остана-
лите 112 студенти (89,6%) са напълно катего-
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рични, че никога не са имали карта за универ-

ситетската библиотека и всъщност никога не 

са влизали вътре.  
  

Таблица 9 

Имате ли карта за университетската 

библиотека? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

13 – 

10,4% 
0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 112 – 

89,6% 

Използвате ли я? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

5 – 

4% 

3 – 

2,4% 

5 – 4% 0 – 0% 112 – 

89,6% 

 

Данните, получени от анализа на отгово-

рите на следващия въпрос също са особено 
тревожни. Студентите трябва да отговорят 

дали им се е случвало да предават сходни 

курсови проекти с тези на свои колеги и дали 
са изпитвали някакво неудобство в подобни 

моменти. Най-голямата част от тях се обеди-

няват около възможно най-уклончивия отго-
вор „понякога“: 81 понякога са предавали 

повтарящи се с на други колеги разработки и 

108 понякога са се чувствали притеснени от 

този факт. Останалите избират различни въз-
можности от предоставената 5-степена скала, 

но едва пет от анкетираните студенти винаги 

са предавали авторски курсови работи или 
проекти.   

 

Таблица 10 

Случвало ли ви се е вашата научна раз-

работка да се повтаря като информа-

ция с разработката на ваши колеги? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

0 – 

0% 

17 – 

13,6% 

81 – 

64,8% 

22 – 

17,6% 

5 – 

4% 

Това кара ли ви да чувствате някакво 

неудобство? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

0 – 

0% 

0 – 0% 108 – 

86,4% 

13 – 

10,4% 

5 – 

4% 
 

Интересно е, че когато се готвят за изпит 

студентите не разчитат толкова много  на ин-
формацията, налична в електронната мрежа. 

Основната причина за това е, че те следват 

въпросите от конспект и обикновено са под-

сигурени с достатъчно материали по дисцип-

лината под формата на лекции или друга ли-

тература, препоръчана от преподавателя. 

Въпреки това, студентите споделят, че ако 
нямат достатъчно информация по някой от 

въпросите в конспекта (например са отсъст-

вали на лекция или не са успели да запишат 
всичко), те няма да посетят университетската 

библиотека, а ще потърсят помощ от Интер-

нет. В резултат на това 67 от анкетираните 

студенти споделят, че използват Интернет-
литература дори по време на сесия, т.е. при 

подготовката си за изпити по различни дис-

циплини. Едва 11 никога не използват Интер-
нет-литература в този период. 
 

Таблица 11 

Използвате ли Интернет-литература в 

подготовката за изпити? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

0 – 

0% 

6 – 

4,8% 

67 – 

53,6% 

41 – 

32,8% 

11 – 

8,8% 
 

Запитани дали се стремят към естети-

ческо съвършенство на курсовите разработ-

ки, студентите отговарят сравнително пози-

тивно (виж табл. 12), но на практика фактите 
са различни. Оказва се, че те се задоволяват с 

доброто техническо оформление на заглавна-

та страница, която обикновено е типова за 
университета. Може да се каже, че всички 

останали технически изисквания са непознати 

за тях. Може да се даде елементарен пример с 
двустранното подравняване на текста – много 

от студентите действително не знаят как се 

прави това, а по-обезпокоителното е, че мно-

го от тях не знаят и защо се прави. 
 

Таблица 12 

Полагате ли усилия, за да техническото 

оформление на вашите разработки? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не,  
никога 

17 – 

13,6% 
0 – 0% 49 – 

39,2% 

59 – 

47,2% 

0 – 

0% 

 
Последният въпрос от анкетната карта, 

който ще бъде анализиран в тази статия е 

свързан с това как студентите преценят 

своето научно развитие, когато черпят ин-
формация от Интернет и не четат книги. 

115 от тях, което е 92%, отговарят положи-

телно, че много често те получават научни 
знания от Интернет. Няма нито един студент, 

който да отговаря негативно (виж табл. 13). 
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Таблица 13 

Смятате ли, че получавате научни зна-

ния от Интернет? 

Да, 
винаги 

Много 
често 

Понякога Много 
рядко 

Не, 
никога 

0 – 

0% 

115 – 

92% 

6 – 4,8% 4 – 

3,2% 

0 – 

0% 

 
Анализът на резултатите, получени от 

проведеното изследване, служи за основа на 

предлагането на някои стратегии за справяне 

с проблема. Те вече са апробирани в практи-
ката и дават положителни резултати. В тази 

статия са включени някои от тях: 

1. Университетският преподавател изис-
ква курсовата работа да е написана 

на ръка. Факт е, че по този метод 

проверката на курсовите разработки 

отнема повече време и усилия, но по-
добна стратегия дава добри резултати. 

Дори да използват само Интернет-

литература,  преписвайки на ръка ин-
формацията, студентът най-малкото я 

прочита. 

2. Университетският преподавател изис-
ква използването и цитирането на 

конкретна научна литература. Той 

насочва студентите към автори и заг-

лавия и настоява те да бъдат използ-
вани. Когато това стои като изискване 

пред подготовката на студентите, те 

обикновено се съобразяват и го спаз-
ват. 

3. Университетският преподавател нас-

рочва публична защита на курсо-
вите проекти, по време на която сту-

дентите защитават разработките си 

пред своите колеги и отговарят на 

въпроси, свързани с изложението. Та-
зи стратегия също е работещ вариант. 

Когато студентът знае предварително, 

че ще защитава публично своята раз-
работка, той обикновено я прочита 

предварително и се запознава с ней-

ното съдържание. 

4. Университетският преподавател из-

питва студентите по съдържанието 

на техните разработки. Една част от 

направеното изследване бе концент-
рирана на експеримента без предвари-

телно предупреждение студентите да 

бъдат препитани върху съдържанието 
на техните курсови работи. Резулта-

тът бе тревожен – повечето от тях ня-

маха представа какво са писали. Зато-

ва се предлага като стратегия те да 

имат предварителното знание, че ще 

трябва да преразкажат устно съдър-
жанието на писмените си работи. То-

гава личи чувствително по-висока 

степен на самоподготовка и самокри-
тичност. 

5. Университетският преподавател пре-

дупреждава студентите, че ще ги 

санкционира чрез понижаване на 

оценката, ако информацията не е 

актуална, няма научна стойност, 

повтаря с тази на други колеги или 

текстът не е форматиран съобразно 

техническите изисквания. Използ-

ването на тази стратегия също отчита 

висока резултатност. Независимо, че 
обикновено студентът избира най-

лесния вариант, когато са му поставе-

ни конкретни изисквания, той ги съб-
людава. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Високото качество на университетското 

образование е една от основните задачи на 

всеки академичен преподавател. Безспорно 
завишеният контрол над подготовката и са-

моподготовката на студента е задължително 

условие за повишаване на неговия научен ка-
пацитет. Използването на Интернет е вече 

ежедневие, но когато това засяга повишава-

нето на професионалните умения на личност-
та, информацията трябва да се подбира така, 

че да се отличава с актуалност и научна стой-

ност. Ако практиката показва, че студентът не 

може да се справи сам с подобно предизвика-
телство, той трябва да бъде адекватно насоч-

ван и подпомаган от университетските пре-

подаватели. Апетитът за информация може да 
бъде провокиран и това трябва да се случи по 

възможно най-работещата методика. А всич-

ки знаем, че в крайна сметка апетитът идва с 

яденето … 

 

гл. ас. д-р Мария Стоянова Дишкова 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  

гр. Бургас 
Факултет по обществени науки 

Катедра „Педагогика и психология“ 

E-mail: msshtereva@gmail.com  
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ABSTRACT: Intensification of the teaching process with the help of computer techniques and technology 

consists of the correlation and interrelation between algorithm and evristicality in teaching. Some authors 
abstractical - theoretically think that each creative thinking concerns finding algorithms for solving of 

describing and explaining of unknown identity of examining event. The question consists of the dilemma - can be 

modeled and created technical analog of the interrelations between physical and logical type of thinking. In this 

sense it is necessary to be signed the real failing of the teaching of the teaching process, because through the 

teaching process develops the aspect concerning logic speech of the intellect in the child.. 
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Въведение 

 
Повишаване качеството на образователния 

процес е особено актуална тема в епохата на 

развитието на информационните технологии. 
В тази връзка мултимедийното обучение се 

възприема като необходимост, а не като лукс. 

Това от своя страна изисква развитие на уме-
ния за изследване, анализ и оценяване на 

процеси и явления в резултат на практическа 

дейност, т.е. необходимо е съотнасянето на 

взаимодействието между алгоритмичното и 
евристичното, и тяхното програмно осигуря-

ване. 

Всяко едно креативно, творческо мислене 
се свежда до откриване на алгоритми за ре-

шаване на нетрадиционни задачи, на нестан-

дартни проблеми за обяснение същността на 
изследваното неизвестно явление. Все още не 

съществува или по-точно не е открит алгори-

тъм за решаването на определен ситуационен 

проблем чрез технологии, защото това е твор-
чески въпрос. От момента, в който бъде съз-

даден такъв алгоритъм, ситуационния проб-

лем престава да бъде творчески за тези, които 
са усвоили алгоритъма на решаване, но оста-

ват творчески, за онези които не са запознати 

с него. 

Съществува дилема: „Възможно ли е да се 
създадат универсални алгоритми за построя-

ване на алгоритми?”. Безспорен е фактът, че 

при откриване на такива алгоритми творчес-

ките задачи от всякакъв тип се превръщат в 
репродуктивни и дейността на индивида за 

тяхното решаване ще има репродуктивен, а не 

творчески характер. На този етап само някои 
индивидуални случаи, при които се използват 

алгоритми за построяване на алгоритми са 

необходими за решаване на творчески задачи. 
Визираното изложение предполага по-

конкретно изследване на спецификата и вза-

имодействието между алгоритмичното и ев-

ристичното в обучението. Проблемът не е нов 
за педагогическата теория и практика, но има 

изключителна значимост в съществуващата 

образователна реалност от гледна точка на 
нейната иновативност. 

 

Изложение 
 

Много е важно да се отбележи съществе-

ната разлика между евристичната дейност на 

изкуствените системи и евристичната дейност 
на човешкия мозък. Възможно е да се нап-

рави технически аналог на - човешката, ло-

гична, съзнателна, алгоритмична, мисловна и 
други видове дейности. Но не може да се 

твърди вероятността да се направи техничес-

ки аналог на нелогичното, интуитивното, ин-

стантното мислене, както и да се въведе в 
програма - емоционалното, художественото, 

подтекстовото мислене на човека.  
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 В този контекст още през 80-те години на 

миналия век, материята започва да набира 

скорост. 
Б. Кузнецов, визирайки „поетизация на 

науката” посочва, че: „в музиката семантич-

ната информация изглежда минимална”. В 
съвременната наука, където интуитивните 

преходи са така съществени и явни, се запазва 

единството между семантиката и естетиката, 

при възникването на нови интуитивни инфи-
низации, максималната естетическа инфор-

мация играе съществена семантична роля. За 

това забележката на Айнщайн за музикал-
ността на Бор може да важи за творчеството 

на самия Айнщайн и за цялата наука на XX 

век” [Кузнецов, Б., 1983]. 

В. Ротенберг нарича логико-речевото 
мислене „физически тип мислене”, а худо-

жествено-образното - „лирически тип мис-

лене” [Ротенберг, В., 1984]. С тази цел проб-
лемът се свежда, не само до това може ли да 

се моделира поетичният, лиричният тип мис-

лене, а дали е възможно да се моделира и да 
се създаде технически аналог на организа-

ционните връзки между физически и лири-

чески тип мислене. Според В. Ротенберг тези 

връзки са в основата и обясняват дълбоката 
същност и различия между двата типа мис-

лене, а не само факта, че първото оперира с 

думи, а второто с образи. Благодарение на 
диалектическото единство между словесното 

и образното мислене човешкият разум дос-

тига до истината. 
Като съществена слабост на процеса на 

обучение може да се посочи обстоятелст-

вото, че чрез него се развива преди всичко 

логико-речевото мислене. Не съществуват и 
не се продуцират необходимите условия и 

дидактически средства за формиране и разви-

тие на образното и емоционалното мислене. 
Не е възможно да се формират личности с 

развит интелект, ако не се възпитават ефек-

тивно различни типове мислене т.е. по-

лифоничното мислене. 
Алгоритмичното мислене не улеснява 

развитието на логико-речевото мислене, то 

спира евристиката на познавателната дейност. 
При това все повече се появява необходи-

мостта от интегриране в определена степен на 

различен по характер образователен мате-
риал. При създаване, използване и развитие 

на евристични модели и програми за компю-

търно обучение е необходимо използване на 

жизнен опит за решаване на ситуационна 
проблематика. Поради сложността си масово-

то използване на логическите възможности за 

голяма част от хората е невъзможно. В случая 

се акцентира върху факта, че силата на мис-
ловната дейност на човека не е в алгоритмич-

ното, което съществува в математиката, а в 

откриването на новото, неочакваното и нео-
бичайното. 

„Алгоритъм” от дидактически аспект 

представлява „еднозначно последователно 

описание (инструкция, правило, рецепта) на 
чисто механично (откъснато от съдържател-

ния контрол) действие, изпълнявано стъпка 

по стъпка еднообразно и опиращо се на край-
но множество правила за решение на всяка 

конкретна задача от някакъв клас задачи от 

определен тип” [Андреев, М., 2001]. Визира-

ната максима е показателна, относно сходни-
те параметри на образователната технология 

и алгоритъма в обучението. Алгоритмите, 

като съставна част на процеса на обучение по 
модели, се операционализират най-ефективно 

в рамките на електронната технология. В този 

смисъл, изградените педагогически модели на 
съответния принцип предполагат постига-

нето на значителен успех в процеса на обуче-

нието. 

Способността на компютърната обучаваща 
програма се реализира в това да повтори 

действията на учителя, да ги ускори и да ги 

мултиплицира. Обобщено може да се каже, че 
при условие, че бъде въведен в техните алго-

ритми случайният фактор, сетивното възпри-

емане на действителността, то тогава постро-
яването на вътрешен модел на външния свят, 

може да достигне действително креативното, 

присъщо на човека мислене. 

Основателно е твърдението, че по струк-
тура и функции, компютрите перманентно 

доближават интелекта на човека, при което 

непрекъснато нараства тяхната евристична 
дейност, по подобие на човешката. 

„Евристиката”, като показател на твор-

чество и нестандартност, представлява спо-

собността за иницииране на нови идеи, за не-
рутинна интерпретация на практически ре-

шения. Продуцира се от наличието на нова-

торска идея при изработване на практически 
елементи, както и от количеството на използ-

ваните нестандартни изразни средства. С дру-

ги думи се съчетават практическите знания с 
абстрактното мислене.  

Евристичните модели в чист вид се прила-

гат основно, когато няма пълна информация и 

възможности за търсене на точни решения 
[Икономическа енциклопедия, 2005]. 
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Алгоритмичното и евристичното чрез 

своята връзка, единство и противоречие пот-

върждават диалектическия характер на поз-
нанието, което и в този случай се осъщест-

вява чрез „единство и борба на противопо-

ложностите”. Евристичното е това, което за-
силва логическото мислене на детето. Него-

вото начало започва там, където свършва ал-

горитмичното, защото двете взаимно се отри-

чат. 
В съвременната литература проблемът за 

творчеството се характеризира с изключи-

телна актуалност и се поставя в нов аспект 
относно въпроса за алгоритмичното и еврис-

тичното в мисловната дейност на човека и 

машината. Във връзка с това съществуват 

„две крайни, противоречиви схващания: 

• Първото е, че компютрите не могат 

да творят. Колкото и уникални да са, те вина-

ги са само средство, с което могат да се из-
вършват рутинни дейности. 

• Второто се отнася до факта, че ком-

пютрите имат способността да правят научни 
открития” [Лавров, С., 1985]. Истинността на 

това становище изисква още много и задъл-

бочени изследвания. 
Взаимоотношенията и взаимодействията 

между алгоритмичното и евристичното, тях-

ната специфика и диалектика имат изключи-

телно значение за качеството на обучаващите 
програми, предназначени за иницииране на 

стратегия за ефективно компютърно обуче-

ние. Интензификацията на учебния процес 
изисква използване на програмни продукти, 

които да стимулират учениците към способ-

ности за търсене на алгоритми за решаване на 
нестандартни проблемни ситуации при веро-

ятностни условия. Изисква се при макси-

мално развитие на уменията им, да се усвоя-

ват и прилагат готови алгоритми. В случая 
липсва речева функция, а наличието на прак-

тическа дейност игнорира диалога между 

учениците и учителя. В това именно се със-
тои отрицателното явление на феномена 

„алгоритъм за алгоритъм”. 

Безспорно, алгоритмичните компютърни 

програми са изключителна необходимост и 
могат да се считат като неизбежен етап в обу-

чението. В педагогиката обаче, за предпочи-

тане са компютърни програми за обучение, 
основани на евристичните модели. 

Приложението на компютърните техноло-

гии в образователния процес е съществен 
фактор за неговата ефективност. Логико-ре-

чевият аспект на интелекта у детето се за-

силва при наличие на разнообразната учебна 

и научна информация. Тя може да бъде въве-

дена в компютърната програма и далеч да 
надхвърля възможностите на отделния пре-

подавател. С помощта на съвременната ком-

пютърна и мултимедийна технология могат 
да се моделират, апликират, анимират ста-

тично и динамично процеси и явления, които 

се изучават. Може да бъдат представени 

обобщено и достъпно за обучаващите се 
сложни процеси, както и да се синтезират 

принципно нови модели и методи на обуче-

ние. Сензорните системи у детето още вед-
нъж ще засилят логико-речеви аспект, към 

които се търси интерпретатор.  

Тази модерна технология рационализира 

обучението, повишава значително активност-
та и мотивацията на детето, засилва самосто-

ятелността му, осигурява висока индивидуа-

лизация на мисловните процеси, осигурява 
вътрешна обратна връзка на процеса „учене”.  

Чрез възможността да обобщава събрана ста-

тистическа информация, компютърната тех-
нология позволява изследване и анализ на 

педагогическите процеси. За разлика от всич-

ки информационни технологични системи, 

компютърът не само комуникира и транслира, 
но и преработва информация, като спомага за 

натрупване на знания за формиране на еврис-

тичното начало у детето още от най-ранна 
възраст. 

 

Заключение. 

 

Приложението на компютърните техноло-

гии в образователния процес, предвид голя-

мата им значимост не трябва да инициира иг-
нориране на използваните учебници, учебни 

помагала, учебно-помощна литература и ос-

таналите средства за обучение. Не трябва да 
се преувеличават функциите им, въпреки че 

възможностите им позволяват. Това води до 

абсолютизиране на технологиите и подценя-

ване на преподавателя в учебния процес. 
Целта е продуциране на нов начин на мис-

лене – „мислене с алгоритми”, т.е. изграждане 

на целенасочено алгоритмично мислене при 
децата и учениците, което е основа за качест-

вено образование и интелектуално развитие. 

В традиционното обучение тази инициатива е 
сериозно предизвикателство. Световната 

практика доказва, че институциите, които я 

инициират като допълнителен инструмент 

имат оптимални резултати. Причината е, че 
„бъдещето е в технологиите, в технологично-
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то мислене, в изграждането на технологично 

подготвен човек” [Павлов, Д., 2001], като ос-

новен компонент е перманентното стимули-
ране на  евристичността в цялостната дейност 

на учащите се. 

Технологичното обезпечаване на обучени-
ето и обвързването му с моделирането изис-

ква прилагане в педагогическата практика на 

алгоритмичния подход. Децата имат възмож-

ност да започнат да използват алгоритмите, 
преди още да са осъществили достъп до ком-

пютъра и програмирането. Дава им се въз-

можност да прилагат основните понятия на 
алгоритмите, без да бъдат смущавани от син-

таксиса на свойственото за компютрите прог-

рамиране. 

Инициирането на разнообразни компю-
търни обучаващи програми заема водещо 

място в управлението на взаимоотношението 

между алгоритмичното и евристичното. Мно-
го са факторите, които влияят върху ефектив-

ността на тези програми. Логико-речевия ас-

пект на интелекта при детето винаги тряб-
ва да бъде акцент при създаването им. Това 

определя ограничаване на времето за работа 

на компютърни програми, с цел запазване 

смисъла и съдържанието на основни дидак-
тически принципи.  

Цялостната стратегия на образователния 

процес трябва да бъде насочена към съдър-
жание на логическата мисъл, придружена с 

речевия аспект на интелекта, което от своя 

страна не изключва максимално използване 
на всички възможности на компютърните 

технологии в обучението. Това е толкова по-

силно изразено, колкото възрастта на децата е 

по-малка. 
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Въведение 

 

През тригодишното си  обучение в Колеж 
по туризъм, обучаваните студенти изучават 

системно  повече от 30 специални профели-

рани учебни дисциплини. Обучението включ-
ва получаване на теоретически познания и 

овладяване на практически професионални 

умения в различни сектори на туристическата 

индустрия за бъдеща професионална реализа-
ция и кариерно развитие. Една от фундамен-

талните учебни дисциплини в учебния план 

на специалностите е „Технология на кули-
нарната продукция” (ТКП). Изучаването й в 

теоретичен и практико-приложен аспект, дава 

основни познания за кулинарното производс-
тво и реализация на кулинарна продукция, за 

формиране на технически и технологични 

компетенции у обучаваните студенти. Техно-

логичната култура съдържа теоретични зна-
ния и технически професионални умения не-

обходими за експлоатацията на машините и 

апаратите използвани в професионалните 
практики от специалистите заети в упражня-

ване на туристически дейности и услуги. 

 

Изложение 

 

Терминът  „технология” се появява в лите-

ратурата през XVIII век, свързан с развитието 
на разнообразни технически средства за про-

изводство и разширяване на стопанските дей-

ности в пазарните системи. Много бързо хо-

рата започват да развиват  различни техники 

за осигуряване на общественото производст-
во и непосредствените си жизнени потреб-

ности. С развитие на общественото производ-

ство особено в началото  XXI век,  с утвърж-

даването  на  “високите технологии”, терми-
нът „технология” се прилага не само за опи-

сание на материални и производствени дей-

ности, но и в сферата на енергетиката и ин-
формационните технологии, в сферите на уп-

равление на всички нива на обществените 

структури. Традиционно „технологията” се 
определя като знания и умения, последова-

телни действия на “оператора” чрез съответ-

ното оборудване за преработване на материа-

ли и енергия за задоволяване на пазарите и 
разрасналите се потребности на съвременните 

общества. Науката „технология” е вид позна-

вателна дейност, насочена към избор на обек-
тивни, системно организирани знания и  пре-

образуващи дейностите на човека, както и за 

търсене на пътища за тяхната оптимизация.   

Наличието на „технологии” в учебните  
планове на съвременните образователни инс-

титуции активно се свързва с промишленото 

производство на продукция, с решаване на 
производствени задачи, с готовност за уп-

ражняване на творчески професионални дей-

ности. „Технологията” е насочена към разви-
тие на интелектуалните способности на уча-

щите и бъдещи специалисти  за  упражнява-

нето  на високо квалифициран  професиона-

лен творчески труд. 
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Учебната дисциплина ТКП е изградена в 

динамични и разнообразни междупредметни 

връзки с всички други “технологични” дис-
циплини. Тя съдържа и поражда идеи и прак-

тики, които задоволяват специфични потреб-

ности на съвременните потребители в турис-
тическата индустрия. Поради това,  в коле-

жанското  обучение са поставени акценти на 

актуални познания и  професионални умения, 

на компетенции  в технологиите на съвре-
менното производство, в пазарните отноше-

ния в туристическото обслужване и услугите. 

“Технологията на кулинарното производст-
во”, проследява процесите на доставяне и  

преработване на суровини и материали, раз-

нообразното приложение на електрическата 

енергия в това число и обработване на елект-
ронна информация, до произвеждането и реа-

лизацията на готова за пазара  кулинарна 

продукция. Обучаваните в колежа студенти 
придобиват необходимата квалификация и 

професионална подготовка. ”Технологиите” 

формират технологичните компетенции, съз-
дават условия за  развитие  на профелирана 

“технологична култура” в изпълняване на 

разнообразни туристически дейности и услу-

ги. 
Според Ю. Л. Хотунцев (Хотунцев,2006), 

„технологичната култура е специфично чо-

вешко качество, характеризиращо се със зна-
ния, умения и навици”, изразяващо “емоцио-

нално-нравствено отношение към даден вид 

дейност”,  готовност да се поемат отговор-
ности за собствените  действия и поведение. 

В трудовете на В. Д. Симоненко (Симоненко, 

2000) под „технологична култура” се разбира 

“равнище на овладяване от човека на съвре-
менни познавателни умения”, които преобра-

зуват както него,  така и обкръжаващия го 

свят. Изследвайки технологичната подготовка 
на учащите, П. Р. Атутов (Атутов, 1999) оп-

ределя технологичната култура като “постоя-

нен процес за създаване и преобразуване на 

нови знания, на основата на система от мето-
ди и средства, приложени в образователните 

дейности с цел постигане на оптимални учеб-

ни резултати”.  
В педагогическата литература „техноло-

гичната култура” се дефинира като „особена 

характеристика на личността, съдържаща 
нейните технологични способности и профе-

сионални технически потребнос-

ти”(Хамитов,2010). В нея се интегрират тех-

нологичните и интелектуални потенции на 
личността, необходими за преобразуването 

им в образователни технологични дейности. 

Руският педагог А. Барцель (Барцель,1992) 

разглежда технологичната култура „като уни-
версална култура, определяща мирогледа и 

саморазбирането на съвременния човек”. А.А. 

Быков (Быков, 2007) я определя „като систе-
ма от знания и умения, позволяваща на лич-

ността самостоятелно да овладява съвремен-

ните технически средства и използването им 

за развитие на индивидуалния  творчески по-
тенциал”. 

”Технологията на кулинарна продукция” 

(ТКП) е технологична дисциплина, която 
изучава производството на кулинарна про-

дукция, съгласно разпоредби за строго регла-

ментирани технологични нормативи и рецеп-

тури, правила по техника за безопасност и 
изисквания по охрана на труда. Производст-

вото на кулинарна продукция е технологична 

система, която включва цялостната организа-
ция на производствения процес: от получава-

нето и съхраняването на суровините и гото-

вите стоки, преработването им със съответни 
средствата на труда (инструменти, инвентар, 

съдове и др.), технологично обезпечаване  

(търговско-технологично оборудване), нор-

мативно-методическо (сборници, рецептур-
ници, нормативни документи), организацион-

но (организация на производството, рациона-

лен труд на работника, контрол на качеството 
на готовата продукция). В съдържателно от-

ношение, технологичната култура   разкрива 

необходимото равнище на професионална 
дейност у учащите в обучението им по ТКП. 

Руската авторка Г. А. Хаматгалеева (Ха-

матгалеева,2010) дефинира технологичната 

култура на учащите се в кулинарното произ-
водство „като интегрално личностно образу-

вание, обединяващо в себе си знания, умения, 

навици в рационално производство на кули-
нарна продукция и личностно ориентиране на 

обучаващите към повишаване качеството на 

професионалните дейности”. Тя  дефинира 

следните равнища  на  технологична  култура: 
 Технологична грамотност, съдържаща 

система от знания, умения и навици, позволя-

ваща усвояване теоретичните основи на дис-
циплината „Технологията на кулинарната 

продукция”. Овладяват се: специфичен поня-

тиен апарат, специфични термини и термино-
логии, практически умения за работа с основ-

ни технически средства и съоръжения, нами-

ращи приложение в кулинарното производст-

во. 
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 Техническа образованост на учащите, 

която се изразява в усвояване и овладяване на 

технически знания и умения за рационално 
използване на търговско-технологичното 

оборудване и технически инструментариум, 

както и умения за използване на съвременно 
техническо оборудване в съответствие с тех-

ническите иновации на съоръженията, изпол-

звани в кулинарното производство.  

 Технологична компетентност на уча-
щите, като задължително условие за успешна  

практическа реализация. Именно високото 

равнище на технологична компетентност 
според авторката, позволява проява на твор-

чество и иновации в декорирането и аранжи-

рането на готовата кулинарна продукция. 

Технологичната компетентност се разглежда 
като способност на обучаваните за ефективно 

използване на система от знания, умения и 
навици при производството на кулинарна 
продукция не само в стандартни  производст-

вени ситуации, но и в условията на конкури-

ране и предизвикателство. 
 В процеса на производство се съблюдава 

последователно изпълняване на технологич-

ните операции и режими, спазване на сани-

тарно-хигиенни изисквания, технологични 
нормативи и правила по техника на безопас-

ност и охрана на труда. В съответствие с из-

пълняването на алгоритъма от действия за 
формирането на технологичните компетен-

ции, авторката Хаматгалеева представя след-

ните етапи:  
Ориентировъчен етап. Определя началното 

равнище на формиране на технологични ком-

петенции  у учащите се,  които предстои да се 

развият в избраната  професионална дейност 
чрез системно обучение. Подходящо според 

авторката е модулното обучение, което се оп-

ределя от съдържателната основа на дисцип-
лината ТКП. Подходящи форми и методи на 

обучение: лекциионни занятия, самостоятел-

на работа, практикуми, проблемни семинари, 

работа с нормативно-технологическа доку-
ментация, портфолио на обучаващите се,  

разнообразни методи  за контрол и оценка на 

учащите  се. 
Адаптивен етап, в който се формират лич-

ностни качества и професионални способнос-

ти на учащите се. Основната цел е установя-
ване на положителна мотивация, доброжела-

телност, заинтерисованост, любознателност 

на обучаваните за желана професионална 

квалификация. Като подоходящи форми и 
методи на обучение се посочват: семинарни и 

практически занятия, учебна практика в заве-

дения за хранене и развлечения, екскурзии с 

учебна цел. Подходящи методи за професио-
нална диагностика са: анкети, тестове, беседи, 

викторини и кастинги за осъществяване на 

оценка и  самооценка на обучаващите се. 
Формиращ етап на технологическите ком-

петенции у учащите в хода на обучението, 

който включва изпълняване на стандартни 

рецептури при производство на кулинарна 
продукция, стриктно спазване на технология-

та, топлинните технологични процеси, после-

дователност на технологичните операции, 
както и изисквания за оформяне и аранжира-

не на ястията преди поднасяне. Производст-

вото се съпътства със стриктно спазване на 

санитарно-хигиенните изисквания, както и 
правилата по техника на безопасност и охра-

на на труда. Производственият процес изиск-

ва конкретни знания за използваните машини 
и съоръжения в професионалната кухня, уме-

ния за правилната им експлоатация, почист-

ване и поддържане, техническа безопасност. 
В процеса на обучение може да се прила-

гат “интегрирани учебни технологии”, опти-

мизиращи  взаимодействието между субекти-

те в образователния процес. Като такива се 
посочват следните:  

 Информационна технология, която 

включва изучаване на отделните раздели по 
дисциплината ТКП (производство на полу-

фабрикати и готови ястия, работа с норма-

тивно-технологични документации, сборни-
ци, рецептури, калкулации). Предлага се мо-

ниторинг, специални наблюдения на произ-

водствения цикъл с цел формиране на техно-

логични компетенции и анализ на събраната 
информация,  тестване, изработване на пот-

фолио на обучаваните, контрол и самоконт-

рол по време на практическите занятия, както 
и оценка и самооценка на обучаваните. 

 Технология  на  критичното мислене, 

която включва анализ на учебното съдържа-

ние по дисциплината. Основен акцент се пос-
тавя  на протичащите процеси и разкриване 

на  причинно-следствените връзки в произ-

водството на кулинарната продукция. Подхо-
дящи организационни форми са: самостоя-

телната работа, работа в група, екипна рабо-

та,“терминологичен практикум”, разработва-
не на нови рецептури и маркетингово изслед-

ване с отчитане изискванията на социалните 

партньори. 

 Дидактическа игрова технология, 
включваща различни методи като: делова иг-
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ра, ролеви игри и др. Учащите “имитират”, 

“импровизират” реално протичащи производ-

ствени дейности и овладяване на умения и 
компетенции за придобиване на професио-

нална квалификация и подготовка. Подходя-

щи форми и методи на взаимодействие между 
субектите в образователния процес са: прак-

тикуми, професионални конкурси, презента-

ции и проекти, групови дискусии. Сред мето-

дите са: мониторинг (наблюдаване), беседата 
и дискусията, тестването, както и оформяне 

на папки с материали за личностно и профе-

сионално израстване на обучаващите се. 
 Технология на проектите, която 

включва получаване на функционални знания 

по организация и производство на кулинарна 

продукция, физиология и хигиена на хранене-
то, санитарно-хигиенни норми и правила, из-

ползване на търговско-технологично оборуд-

ване, охрана на труда, изучаване на трудовото 
законодателство. 

 Оценъчно-диагностична технология. 

Осъществява се диагностика на формиране на 
ключови професионални компетенции. Като 

методи на професионална диагностика, под-

ходящи са: дидактически тестове, проверка на 

изпълнение на индивидуални задачи,  групо-
ви и екипни работи по изучаваната учебна 

дисциплина. 

 Рефлексивно-диагностична техноло-
гия, която има за основна цел самооценка на 

бъдещите методи за диагностика на професи-

онални компетенции у учащите се като: анке-
тиране, попълване на карти с данни от окон-

чателно проведена диагностика. 

В статията си руските автори А.Ж. Наси-

пов и Ю. Л. Хотунцев (Хотунцев, 2006),  
представят  съдържанието на технологичната 

култура  и нейните съставляващи в общество-

то на човека в следната класификация: 
 Култура  на професионалната трудова 

дейност- включва:  планиране и организиране 

на трудовия процес (репродуктивно и твор-

ческо), избор на инструменти и оборудване, 
организация на работното място, осигуряване 

на безопасност  на труда, технологична и 

трудова дисциплина, контрол на качеството 
на продукцията; 

 Графична култура-съдържа знания и 

умения за използване на графически и чер-
тожни средства за осигуряване на техноло-

гичния процес; 

 Култура на дизайна-знания, включва-

ща умения да се спазват принципите на ерго-
номията, естетиката, художествената обра-

ботка на материалите за обезпечаване конку-

рентноспособностите на произведената про-

дукция; 
 Информационна култура-съдържа 

знания, умения и готовност за използване на 

информационните технологии за реализация 
на трудовите дейности; 

 Предприемаческа култура-включва 

съответни знания, умения и готовност да се 

анализират потребностите на трудовия пазар, 
организиране и управляване на работните 

екипи за обезпечаване  на потребителите, 

рекламиране на продукцията; 
 Култура на човешките отношения-

включва знания, умения и готовност за реша-

ване на конфликти по време на производстве-

ния процес; 
 Екологична култура-включва еколо-

гични знания за опазване на обкръжаващата 

ни  среда и здравето на човека, задълбочени 
интереси към природоохранителните дейнос-

ти; 

 Потребителска култура-това са зна-
ния, умения и готовност за удовлетворяване  

потребителското търсене на трудовия пазар; 

  Проектна и изследователска култура-

знания, умения и готовност за самостоятелно 
проучване на потребностите и възможните 

действия за изпълняване на проекти, набира-

не на необходима  за изпълнение информа-
ция, избор на оптимални идеи, в планиране, 

организация и изпълнение на работа по реа-

лизиране на проекти, придобиване на допъл-
нителни знания и умения, оценяване на про-

екти и тяхното презентиране. 

 

Заключение 

 

Формирането на технически и техноло-

гични компетенции  обогатява знанията на 
студентите в Колежа по туризъм,  развива  

професионалните им умения, подпомага ов-

ладяване на трудови навици в изпълнение на 

производствени дейности и технологични 
операции в кулинарното производство. Раз-

витието на технологичната култура на бъде-

щите специалисти и мениджъри в туристи-
ческия отрасъл разширява техния научен кръ-

гозор, обогатява познавателните им интереси 

и потребности, укрепва увереността в собст-
вените сили, в технологическата и техническа 

компетентност в съвременното кулинарно 

производство. 
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ABSTRACT: The internship of the students of college education in tourism plays a significant role 
in their training and professional development. Revealing of its essence and actual issues are the 
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achieved final results.  
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Въведение 
 

Образованието и професионалната подго-

товка на студентите с цел активно участие в 
разнообразието от  туристически дейности, са 

изправени пред множество предизвикателст-

ва. Първостепенна е ролята на конкуренцията 
и потребността от постоянно предлагане на 

нови и разнообразни форми в обслужването и 

туристическите услуги. Специалистите и ме-

ниджърите в туристическата индустрия се 
нуждаят както от теоретични познания, така 

също и от познания за пазара, за търсенето и 

предлагането на туристически услуги и ка-
чествена кулинарна продукция. В тази връзка 

възниква потребност от периодично обновя-

ване на лекционното съдържание, както и ак-
туализиране на учебните планове и образова-

телни програми. Структурирани по държав-

ните и европейски образователни стандарти, 

те се превръщат в залог за висококвалифици-
рани бъдещи туристически кадри. Заложени-

те в тях нови характеристики на трудови уме-

ния и специфични навици, ще повишат ефек-
тивността на кулинарното производство и 

качество на продукцията, както и на разнооб-

разните туристически дейности в обслужва-

нето и услугите. 

 

Изложение 

 
Формирането на съвременните специалис-

ти и мениджъри в туристическата индустрия  

се осъществява  чрез разнообразни учебни 

форми и методи, в това число и чрез извънк-
ласните учебни и производствени практики. 

При това в подходящо съотношение между 

фундаменталните и специалните учебни дис-
циплини, между задължителни и свободно 

избираеми, така че теоретико-приложните 

знания,  естествено да се надграждат над пър-
вите, без да създават илюзия за завършеност 

и окончателност. 

Учебната и производствената  практическа  

подготовка на студентите е неотменна част от 
колежанското образование по туризъм. В ос-

новата на производствената практика лежи 

активната дейност на студентите, тяхното не-
посредствено участие в действаща туристи-

ческа организация. Това позволява на практи-

ка, в реални условия те да приложат получе-
ните теоретични знания, овладени професио-

нални умения и трудови навици, придобити в 

процеса на обучение. 

Според  сега действащите учебни програ-
ми, първокурсниците от Колежа по туризъм 

гр. Бургас от специалността „Организация и 

управление на хотела и ресторанта” участват 
по време на производствената си практика в 

цеховете за производство и реализация на ку-

линарна продукция. През втората учебна го-

дина, производствената практика е съсредо-
точена в организацията на обслужване на 

клиентите предимно в търговската зала. В 

пети семестър  на третокурсниците е органи-
зирана едноседмична производствена практи-

ка в Заведение за хранене и развлечение и 

едноседмична практика в хотел. В шести се-



  131 

местър от студентите се изисква участие в 

преддипломен  производствен стаж с писмена 

разработка по предварително избрана тема и 
защита пред тричленна комисия,  завършваща 

с оценка. Така организираната  производстве-

на практика в базов обект дава възможност на 
студентите да приложат на практика получе-

ните знания по редица профилирани учебни 

дисциплини като: „Организация и технология 

на туристическото обслужване”, „Технология 
на кулинарната продукция”, „Отчетност”, 

„Технологично обзавеждане на хотела и рес-

торанта” и др. 
Производствената практика е тясно свър-

зана с изучаваните учебни дисциплини. Усво-

ените  системни знания и практически умения 

в областта на избраните специалности,  са 
основа за формиране на висококвалифицира-

ни специалисти в сферата на туристическото 

обслужване и услугите. Творческото и съзна-
телно прилагане на тези знания от “практику-

ващите студенти” в многообразие от туристи-

чески дейности, позволява да се утвърдят  и 
обогатят специалните професионални умения, 

специфични трудови навици,  да се натрупва 

богат практически опит. Формираните първо-

начални умения в практическите занятия, 
улесняват по-активното включване на студен-

тите в изпълнение  на  реални туристически  

дейности и бизнес-комуникативни услуги. 
В производствената практика, в тази “из-

вънкласна”, специфична учебна форма, обу-

чаваните за първи път попадат в реална  ра-
ботна среда. Необходимо е време за ориенти-

ране и адаптиране, за преодоляване на стреса 

от макар и желана среда за професионална 

реализация,  но малко позната, ангажираща, 
респектираща. Основната  цел  е да се прило-

жат знанията, да се реализират професионал-

ни умения на студентите, получени в процеса 
на обучение. За оптимизиране на практичес-

ката подготовка на студентите, учебно-

производствената практика има няколко спе-

циални  цели: 

 опознаване  условията на работните 

места на различните длъжностни лица, свър-

зани с  подготовката и организацията на обс-

лужването; 

 участие в производството на кулинар-

на продукция или при нейната реализация;  

 контрол в организацията и управлени-

ето на туристическия обект. 

Като основни задачи на професионалната 
производствена практика (Бгатов,2011) могат 

да се посочат следните:  

 Разширяване и затвърдяване на ос-

новните теоретични знания; 

 Упражняване и развиване  на профе-

сионални практически умения и трудови на-

вици; 

 Овладяване на навици за самостоя-

телно и екипно изпълняване на функции, въз-

лагащи се на специалисти в областта на ту-

ристическите услуги; 

 Отработване на умения за обработка 

на отчетна счетоводна информация с помощ-

та на автоматизирани системи за управление. 

Педагогическата ефективност на произ-

водствената практика  е предшествана и под-
готвена в определена спепен от участието на 

студентите в разнообразни учебни форми: 

лекционни занятия, семинарни занятия, тре-
нинги, ролеви, делови игри и др. Производст-

вената практика като специфична  учебна 

форма и  дейност е съобразена с всеобщите 
дидактически принципи на педагогиката. 

Провеждането й в действащо туристическо 

предприятие предполага определени “комп-

ромиси”между потребностите на туристичес-
кия бизнес от една страна и реализирането на 

учебния процес- от друга.  

Производствената практика “материализи-
ра”(Виноградова, 2012) знанията на студен-

тите, съкращава времето за адаптирането им в 

професионална работна среда. Тя е идеализи-

ран модел на труда на потенциални специа-
листи в сферата на туризма и услугите Про-

изводствената практика на студентите озна-

чава затвърдяване и обогатяване на усвоените 
теоретични знания, изучаване практическия 

опит на водещи туристически организации, 

овладяване на производствени умения по 
специалности, формиране на организаторски 

и управленски умения за самостоятелна про-

фесионална работа, умения за работа в екип. 

Производствената практика представлява 
осъществяване на съвкупност от професио-

нални функции, формиращи личността на 

специалиста и мениджъра.  
Известни руски изследователи като: Ю. В. 

Ветров, Н. Ж. Клушина ( Ветров и Клушина, 

2006) посочват, че предвидените за провеж-
дане на производствената практика туристи-

чески обекти, трябва да осигурят на практи-

куващите подходящи работни места за пъл-

ноценно участие в упражняването на турис-
тическите дейности  и услугите. Това предпо-

лага опознаване на колегиалния състав и ръ-

ководството, професионално използване на 
материално-техническата база, осигуряване 
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на подходящи за обучение работни места. Ка-

то подходящи обекти  могат да  бъдат посо-

чени:  преуспяващи ресторанти, туристически 
бази, туристически агенства, заведения за 

хранене и развлечения, транспортни органи-

зации, организации,  работещи в сферата на 
екскурзионното обслужване. 

Производствена практика преоткрива нови 

переспективи и образователни възможности 

на студентите за бъдещата професионална 
реализация. Така те за първи път прилагат 

знанията си за структурата, функциите и спе-

цификата на различните институции, упраж-
няващи туристическа дейност (Годник,2004). 

Упражняват умения и навици, специфични за 

туристическите дейности и услуги. Запозна-

ват се със съвременни технологии и модерни 
комуникации в тези дейности. В учебните и 

производствени практики студентите се нау-

чават да анализират нови информационни и 
социални технологии  при вземането на  уп-

равленчески и други решения в туристичес-

ките дейности. Полагат усилия за редуциране 
на стари комуникативни практики и изграж-

дането на съвремении  умения за общуване в 

пазара на туристическото обслужване.  

Практикуващите студенти в туристически 
дейности все по-добре разбират същността и 

социалната значимост на бъдещата си профе-

сия и нейното място в цялостната дейност на 
обществото и държавата. Те осъзнават норма-

тивно-правните разпоредби и документи, ко-

ито регулират основните дейности на турис-
тическото предприятие, реализират законови 

права,  спазват забрани, носят отговорности в 

конкретни условия на изпълнение на турис-

тически услуги. При това, практикуващите 
студенти неизменно използват различни соф-

туерни продукти и компютърни технологии, 

обогатяват уменията си да откриват самосто-
ятелно все нови и нови възможности да из-

ползват информационни технологии за само-

познание и самоконтрол. 

Производствената практика има следните 
образователни  приноси: 

 Предоставя възможност на студентите 

за проверка на теоретичните си и системни 

познания в действащи  туристически органи-
зации.  

 Създават се подходящи условия за 

упражняване на свързаните с тези познания и 

професионални умения и трудови навици.  

 Подкрепя се цялостната личност на 

специалиста в професионално й формиране и 

себеутвърждаване. 

 Съдейства се за развитие на професи-

оналните интереси и мотивация  на студенти-

те към избраната профелирана специалност. 

Учебно-производствената практика е не-
заменим елемент на образованието и възпи-

танието на студентите като ги включва в ак-

тивна творческа дейност. Тя е школа за соци-
ална и професионална адаптация към реални 

и стресови ситуации в професионалната дей-

ност и в живота на съвременното общество. 

Тя не само запознава със спецификите на ту-
ризма и обслужването, които съпътстват про-

фесионалната подготовка на учащите се, но 

при добра организация, тя оставя дълбоки 
следи в последващата реализиция на бъдещи-

те специалисти. По правило тя има творчески, 

търсещ и развиващ характер. В основата й 

лежи специфично професионално общуване. 
Студентите се включват в този процес с твър-

де различен и не винаги коректен личен опит. 

Корекциите често имат болезнен за тях  ха-
рактер. Предполага се въздържане от лекси-

чески и стилистични модели на речта и пове-

дението, характерни за известни семейни сре-
ди и култури. Да се усвоят нови модели на 

делово и уважително общуване са необходи-

ми усилия и преди всичко мотивация за уп-

ражняване на избраната професионална дей-
ност, за коректно общуване с колеги, с ръко-

водството, с различните туристически потре-

бители. 
В предварителната подготовка на студен-

тите, преподавателят се стреми да неутрали-

зира тяхната естествената тревожност и неу-
вереност в знанията и уменията, които всеки 

един от тях притежава. Съдейства им да си 

изградят позитивни очаквания, стимулира ги 

към самоконтрол и самодисциплина. По вре-
ме на провеждане на производствената прак-

тика, напомня правилата за изпълнение на 

туристическите дейности и услуги. Възпитава 
увереност  в собствените сили и едновремен-

но с това насърчава сътрудничеството. 

Учебните и производствени практики следва 

да бъдат грижливо планирани подготвени от  
преподаватели с дългогодишен практически 

опит. Персоналът да бъде съответно инструк-

тиран устно и писмено. След всяка учебна 
практика освен добре организирано обсъжда-

не, би могло да се проведат викторини, кон-

курси, кастинги. Бъдещите специалисти и ме-
ниджъри в туризма  следва да разчитат кол-

кото на теоретичните си системни познания, 

толкова и тяхното креативно прилагане. Под-

мяната на едната страна с другата неизменно 
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“осъкатява”, деформира личността на специа-

листа.“Системно-догматичната личност” е 

толкова вредна и непродуктивна, колкото и 
самонадеените  псевдо креативни  личности, 

без необходимите теоретични познания. 

При  провеждане  на производствената 
практика студентите трябва (Жуков, 20011):  

 да спазват вътрешните правила в съ-

ответствие с действащите норми на трудовото 

законодателство; 

 да спазват изискванията по охрана на 

труда и работния режим действащ в дадената 
туристическа организация;  

 да отговарят за изпълнение на възло-

жената работа и резултатите от нея; 

 да изпълняват конкретни видове рабо-

та, съобразно с работните места за учебна 
практика;  

 да изготвит отчет в съответствие с 

изискванията на учебната организация в ука-

заните срокове. 
Управителят   на туристическия обект има 

следните задължения  и отговорности:   

 да се запознае със съдържанието на 

производствената практика и да подпомага 

изпълнението й с предоставяне на подходящи 
работни места;  

 да запознае студентите с вътрешните 

правила;  

 да осигури максимална информация, 

необходима за изпълнение на задачите на 
производствената практика;   

 при необходимост да внася корекции 

в съдържанието и организацията на изпълне-

ние на производствената практика;  

 да дава отзиви за студентите и да оце-

нява работата им за отчетния период на про-

изводствена практика.  

При   “Защитата    на    производствената   

практика” от студентите се включват следни-
те професионални въпроси:  

 Кои са професионалните задължения 

(длъжностна характеристика) на специалиста 

по организация и обслужване в туристически 
обект; 

 Какви знания, умения и навици са не-

обходими на специалиста и мениджъра; 

 Какви са правата на специалиста и 

мениджъра;  

 Как се планира работата на специа-
листа;  

 Форми за стимулиране работата на 

специалиста; 

 Повишаване  квалификацията на спе-

циалиста;  

 Програмни продукти, използвани в 

работата на специалиста и мениджъра в ту-

ристическото обслужване и услугите; 

 Стратегии по обслужване на различни 

видове клиенти; 

 Качество на обслужване на клиентите 

и способи за регулиране; 

 Професионално-квалификационна ха-

рактеристика на  туристическия обект; 

 Организация на работата в туристи-

ческия обект; 

 Комуникативни технологии на обс-

лужващия персонал с потребителите на ту-

ристически  услуги.   

 

Заключение 

 

 При добре планирана и проведена учебно-
производствена практика на студентите в ко-

лежа, се постига затвърдяване на теоретични-

те знания и практически умения, обогатяване 
на  специалните професионални навици, не-

обходими в туроператорски агенства, хотели, 

ресторанти, бизнес-центрове, санаториуми и 

др. Получава се  цялостна визия за организа-
цията на работа в туристическия обект, пос-

редством изучаване функционалните взаимо-

действия в неговите подразделения и връзки 
във „вътрешната работна среда” и с външни 

субекти. Надграждат се знания и умения, ут-

върждават се  трудови навици за самостоя-

телно решаване на задачи в стандартни и нес-
тандартни ситуации. Изучава се, но критично 

и селективно  практически опит на специа-

листи в сферата на туристическото обслужва-
не и услугите, насърчават се бъдещите специ-

алисти към перманетна оптимизация на про-

фесионалните им умения на основата на обо-
гатени и задълбочени теоретични знания.  

 Учебно-производствената практика е ва-

жен и значим етап от професионалното фор-

миране на студентите чрез упражняване на 
туристически дейности и услуги в реални ус-

ловия. Отчитайки специфичните изисквания 

на туристическото обслужване, особено зна-
чение има творческото прилагане на тези 

изисквания в реална производствена дейност. 

Текущият контрол на този процес и своевре-
менните оценки е специфично задължение на 

преподавателя, съвместно с ръководещия в 

конкретната туристическа организация.  
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ABSTRACT: Children's rights in education are those rights named in UN Convention on the Rights of the 

Child, which is provided by the main processes and activities in educational institutions: education, pedagogical 
communication, play and relaxation. These are: 

The right to development of individual potential (Art. 29 para. 1) 

The right of expression (Article 13) 

Right to play and leisure (Article 31, para. 1) 

Right to a safe learning environment through discipline consistent with human dignity (Art. 28, para. 2) 

The Convention was ratified by RB in 1991 and is binding as part of national law. Because of their custom 

nature polls in educational practice are distinguished in the development of the public interest in the problem 

area "Children's Rights in Education". Three studies from the last decade of the 20th century followed the state 

of childhood in Bulgaria, including and school: "Children in a social crisis" (1991), "National analysis of the 

situation of Bulgarian children and families" (1992) and "The school and social inequalities" (2000). 

Sociologists establish deficits, leading to social injustice and are the cause of occurrence of dangerous social 
phenomena "functional illiteracy" and "school aggression".  In the study  of different periods are recommended  

sweeping changes in favor of children's rights in education and found systematic neglect of  these  recommenda-

tions.  

This respect to the findings of opinion polls is unconstructive and creates lasting risky environment defor-

mation of the individual in terms of the education system. 

In conclusion, specific rights of the child should be subject to the current reading in the creation of new leg-

islation on education.  

In Bulgaria is not yet available will in this direction. 

Key words:  children's rights in education, sociological studies, deficits, social injustice, neglect 

 

Въведение 
 

Приетата от ООН през ноември 1989 г. 

Конвенция за правата на детето [1] има статут 
на международен закон  и установява система 

от минимум стандарти за добруването на де-

цата. Целта на Конвенцията за правата на де-

тето, наричана  по-нататък за краткост “Кон-
венцията”, е  да осигури в юридически план 

обществени практики, които биха гарантира-

ли условия за оптимално развитие на лично-
стния потенциал на децата. Република Бълга-

рия ратифицира Конвенцията на 11.04.1991 г. 

С този акт държавата, а по силата на меха-
низма на ратифициране и българското обще-

ство, се задължиха да осигуряват  възможно-

сти детето да упражнява правата си, признати 

от Конвенцията. 

Права на детето в образованието са тези 
права, назовани в Конвенцията, които се оси-

гуряват чрез основните процеси и дейности 

на детето в образователните институции: 
обучение, педагогическо общуване, игра и 

отдих.  Това са: 

Правото на развитие на индивидуалния 

потенциал (чл. 29 ал. 1) 
Правото на изразяване на мнение  (чл.13) 

Правото на игра и отдих (чл.31, ал. 1) 

Правото на безопасна учебна среда чрез 
дисциплина съобразена с човешкото достойн-

ство (чл. 28, ал. 2) 

 

Теза 

 

Поради своя поръчков характер социоло-

гическите изследвания на образователната 
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практика са знакови за развитието на публич-

ния интерес към проблемната област „права 

на детето в образованието” и волята на въра-
стните да ги осигуряват. Три проучвания от 

последното десетилетие на 20 век проследя-

ват състоянието на детството в България, в 
т.ч. и на училищното: „Децата в условията на 

социална криза” (1991) [2], „Национален ана-

лиз на положението на българските деца и 

семейства” (1992) [4] и „Училището и соци-
алните неравенства” (2000) [3]. Констатации-

те и препоръките от тези изследвания ще 

бъдат разгледани с цел да се установи разви-
тието на интереса на експертите към про-

блемната област „права на детето в образова-

нието”. 

  

Изложение 

 „Децата в условията на социална 

криза” 1991 г. 

През м. януари-февруари 1991 г. Нацио-
налният институт за изследване на младежта 

и Центърът за проучване на общественото 

мнение при МНП провеждат  национално-
представено изследване на деца, родители и 

учители. Изследването е по поръчка на Съюза 

за закрила и развитие на децата в България. 

На 30 май същата година Координационният 
съвет на Съюза провежда заседание за об-

съждане на резултатите от изследването и 

поради тяхната тревожност препоръчва „да 
бъдат представени на вниманието на общест-

веността и компетентните държавни органи 

за решаване на проблемите на отглеждането, 

развитието и правната закрила на децата и 
детството в условията на социална криза” [2, 

3]. За целта екип под ръководството на доц. 

Петър Балкански до края на годината разра-
ботва и издава  анализ на резултатите от из-

следването под формата на сборник.   В онова 

време това е едно смело гражданско решение 
– само година по-рано в България  е традиция  

учените да „отчитат”  успехите, а на негатив-

ните явления, особено в национален мащаб, 

да не се дава гласност.  
Целта на  разработката е „да се очертаят 

специфичните проблеми, които засягат соци-

алното битие на децата в прехода на общест-
вото от централнопланово към пазарно сто-

панство и ефектите на социалната криза в 

детското съзнание и ценностно формиране” 
(с. 7). Резултатите от изследването по отно-

шение на правата в образованието са обосо-

бени в част втора „Детето в конфликт със со-

циализационните сфери” и съдържат конста-

тации за дефицит на конструктивност в обра-

зователните институции: 

 Сега в масовия случай социалните по-

требности на децата не се задоволяват [...] 

като цяло детето се държи в подчинена пози-

ция, преобладава менторски и патерналисти-
чен подход и стилове на общуване и контрол, 

незачитащи детската субективност. Възпита-

нието се гради предимно на основата на за-

браните, ограниченията, задълженията и на-
казанията. Училището като цяло обективно се 

е наложило като репресивна и отчуждена за 

децата институция най-вече поради широко 
разпространения консервативен, манипулати-

вен и унифициращ модел на интелектуално, 

политическо и морално формиране, ограни-

чаващ развитието и изявата на социалната 
субективност, стимулиращ безпрекословната 

изпълнителност, конформизма и послушание-

то, елиминиращ индивидуалността и неоси-
гуряващ условия за саморазвитие.   

 Родителите и учителите изпитват се-

риозни затруднения в съчетаването на раз-

лични социални роли в социалнопедагогиче-
ските взаимодействия с децата, изпитват ост-

ротата на психически конфликт между човека 

(личността) и представителите на институ-

цията. Подробно цитиране на изводите на из-
следването „Децата в условия на социална 

криза” се налага поради неговата значимост 

като първо българско представително проуч-
ване по проблемите на детството, но също и 

поради факта, че въпреки намеренията на со-

циолозите  това изследване не доби популяр-
ност в педагогическите среди, малко бе  ци-

тирано и не бе преиздадено. Прегледът на 

оценките е от значение, защото чрез тях се 

описват субектите и училищните условия, в 
които на детето предстои да развива или да не 

развие своята уникалност. Част от текстовете 

продължават да звучат актуално и това не е 
добър индикатор за състоянието на система-

та. Ето някои от тях, включени в подраздел 

„Училището – от репресия към саморазвитие 

на детето”:  

 Болшинството от учителите имат за-

вишена самооценка за професионалните си и 

личностните си качества, но много ниско са-

мочувствие, породено от ниския престиж на 
професията и обективно ниския и социален 

статус (с. 69). 

  Нестабилността на училищната среда 

и напрежението в отношенията засилиха не-
гативните нагласи на децата към училището и 



  137 

учителите. Засилиха се негативните реакции 

към образованието и училищните порядки. 

Рязко се влоши дисциплината (с. 70). 

  В учебния процес продължава пред-

метното (обективно) отношение към децата и 

незачитане на тяхната индивидуалност. Това 

се съчетава и с продължаващата информаци-
онна и режимна претовареност на учениците, 

включително физически измерения (едно дете 

в трети клас носи в пълна ученическа чанта 

1/6 част от своето тегло) (с. 70).  

 Учебният процес продължава да бъде 

осредняващ и унифициран. Не са налице не-

обходимите равни шансове (с.68). 

Изследването на социолозите е стартирано 
три месеца преди ратифицирането на Кон-

венцията, но резултатите от него са описани и 

издадени до края на 1991. Съобразявайки се с 
този факт авторите заключават, че заложени-

те в Конвенцията принципи изискват проме-

ни, както в практиките, така и в законодател-

ството (с. 117).  Дословно са назовавани на-
соките според Конвенцията, в които трябва да 

бъдат извършени наложителни промени на 

условията на една образователна среда, опре-
делена към януари 1991 като репресивна: 

свобода на изразяване, свобода за развитие на 

потенциала и индивидуалните способности, 

сигурна учебна среда. Забележителността на 
този източник е в компетентно обоснованото 

и граждански ангажирано  посочване на обра-

зователното пространство като територия, 
изискваща бързи  промени към справедливост 

преди повече от двадесет години.  

 

 „Национален анализ на положение-

то на българските деца и семейст-

ва” 1992 г. 

След ратифицирането на Конвенцията 
Секретариатът на УНИЦЕФ предлага на пра-

вителството в България да бъде извършено  

изследване по проблемите на детето и семей-
ството. С решение № 134 от 31 май 1991 г. 

Правителството задължава МЗ да създаде 

временен съвет от експерти, както и работни 

групи, които да изготвят „Национален анализ 
на положението на българските деца и семей-

ства”. Според проф. д-р Иван Черноземски, 

ръководител на работния екип и министър на 
здравеопазването (1990-91 г.) независимо, че 

отразява методологично научно изследване, 

анализът не представлява само научен труд. 
Неговата цел е „да представи реалистична 

картина, да направи  изводи и предложения за 

оценки  на сегашното състояние и за бъдеще-

то на детето и семейството у нас” [4, 9]. Го-

дина по-късно, през май 1992 Анализът е из-

даден на български и английски. В обема от 
165 страници изводите по отношение на об-

разованието са изложени на десет страници 

(99-109) и съдържат констатации, отнасящи 
се до наличните условия за развитие на по-

тенциала, свободата на изразяване, на игра, 

отдих и сигурна учебна среда:    

 Досега детската градина се грижеше 

предимно за интелектуалната подготовка на 
децата за училище. Липсваха, обаче, условия 

за пълноценно личностно развитие (с.100).  

    15% от завършващите начално учи-

лище допускат грешки при четирите основни 
аритметични действия (с. 101).  

 Приблизително 14% от 

децата в края на началното училище имат се-

риозни проблеми в усвояването на началните 
естетически понятия (с. 101). 

   Приблизително 60% от децата в края 

на началната степен на образование трудно 

дефинират достъпни за тях нравствени поня-

тия. Не могат да ги подкрепят с примери (с. 
102). 

  Понятийният апарат не се тестува 

при постъпване в първи клас. Не се отчитат 

още в самото начало индивидуалните им за-
ложби и интереси. За много ученици ученето 

е акумулиране на информация. Учебният 

процес трудно стимулира въображението и 

мисленето.  

 Не се предвижда учебно време за ра-

бота с деца, които показват специални залож-

би и интереси в областта на точните науки и 

на тези в естетическия цикъл (с. 101). 

 63% от анкетираните експерти и учи-

тели смятат, че основна причина за неефек-

тивността на учебния процес и отчуждението 

на учениците от училище е унификацията на 
обучението, която пренебрегва индивидуал-

ните характеристики (с. 104). 

Как се надграждат в изводите и по какво се 

различават „Децата в условията на социална 
криза” и „Националният анализ на положе-

нието на българските деца и семейства”, две 

изследвания, проведени в началото на период, 
който по традиция назоваваме „демократи-

чен”? Ето няколко обобщения: 

 Двете изследвания се позовават на 
Конвенцията като първопричина за необхо-

димостта от подобни проучвания и поръчител 

на промяна на отношението към децата. 
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 Двете изследвания са инициирани от 

НПО – първото от българската организация 

„Съюз за закрила и развитие на децата в 
България”, второто от международния Детски 

фонд на обединените нации (УНИЦЕФ) и са 

осъществени чрез две министерства – МНП и 
МЗ. 

 И двете изследвания имат поле в об-

разователната система. Тенеднциите и резул-

татите в нея и според двете изследвания са 
тревожни; с тази цел се препоръчват промени 

в условията, за да могат децата пълноценно 

да се развиват, назовани като промени в прак-
тиките и в законодателството.  

 С констатациите относно пренебрег-

ването на творческия потенциал на децата в 

училище в „Националния анализ на положе-
нието на българските деца и семейства” се 

потвърждава състояние, която вече познаваме 

от „Децата в условията на социална криза”. В 
Анализа  обаче се появява нещо качествено 

ново – признание за ниската ефективност на 

учебната среда. При това е назовано мнение-
то на експерти и учители за причината – това 

е пренебрегването на индивидуалните харак-

теристики поради унификация  на обучение-

то.  
 Ниската ефективност на обучението е 

разпозната в Анализа чрез недостатъчно раз-

вити за възрастта и образователната степен 
интелектуални умения. По същество това е 

констатация, че в обучението не са формира-

ни способности за оперативни интелектуални 
действия (функционална неграмотност). Не са 

се развили в правилния сензитивен период  

способности, които са присъщи и природно 

зададени като възможност на здравия човеш-
ки индивид. 

 В Анализа са коментирани правата на 

децата със СОП и правото на отдих и игра и 
необходимостта от осъвременяване на зако-

нодателството по отношение на тези права. 

 И в двете изследвания учителят е само 

споменат в контекста на моментното му 
състояние в условия на криза (нисък общест-

вен престиж и социален статус) и все още не е 

разгледан като фактор, който би трябвало да е 
отговорен за учебната среда и отношенията в 

нея, т.е. като субект, който може да съдейства 

за промяна на условията на обучение и възпи-
тание. В Анализа обаче  вече е сложен акцент 

за възможности в тази насока; в самия край на 

Заключението към раздел „Образование” е 

записано, че процесът на реформиране е тру-
ден и „...изисква промени във  всички страни 

на системата: образователна политика, фина-

сиране, управление, адаптиране на учебните 

предмети към съвременните изисквания, об-
разователни стратегии и индивидуалното 

съзнание на всички, които работят в система-

та на националното образование” (с. 109). 
 И  двете изследвания  „подсещат” су-

бектите, отговорни за отглеждането и възпи-

танието на децата, че в условията на криза те 

трябва да действат категорично, за да се 
съхрани нацията: „Природните дадености на 

децата не могат да се проявяват автоматично 

и от самосебе си. Те трябва да се открият, от-
гледат и изявят. Колкото повече едно общест-

во кредитира детството на своите деца, тол-

кова повече то гарантира своето еволюционно 

развитие. Всяка пропиляна биологическа, 
психическа и социална даденост на децата от 

обществото е загубен и с нищо невъзстано-

вим капитал” [2, 122]. Авторите на Анализа 
са откровено резервирани   в очакванията си: 

”Като имаме предвид идеята на Конвенцията 

на ООН в чл. 29 относно тенденциите в на-
сочването на образователната политика, не 

бива да се забравя, че българските деца [...] не 

са упълномощени чрез собствените си функ-

ции и дейности да упражняват правата си; 
страдат от липса на национално достойнство 

като последица от живота си в бедна иконо-

мически съсипана страна – много трудно е 
децата да бъдат възпитавани успешно в едно 

общество, загубило доверието в себе си” [4, 

155]. 
 

 „Училището и социалните неравен-

ства в България” 2000 г. 

През 2000 г. социолозите Кольо Колев, 
Андрей Райчев и Андрей Бунджулов публи-

куват своя анализ-изследване „Училището и 

социалните неравенства в България”, издание 
на фондация „Фридрих Еберт”. Почти десе-

тилетие след „Децата в условията на социална 

криза” и „Национален анализ на положението 

на българските деца и семейства” експертите 
по развитие на социални системи констатират 

„Средното училище е заплашено от колапс” 

[3, 95]. Как е било ръководено образованието 
в България през този период и какви условия 

за удовлетворяване на правата на детето са 

създавани в училище? Ето какво твърдят и 
аргументират социолозите: 

 Българската образователна система се 

руши систематично-целенасочено или от не-

компетентност, а вероятно като резултат и от 

двете (с. 9). 
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 Тя е на път да колабира, като лиши 

огромната маса от ученици от реално образо-

вание, което ще бъде заменено с формално – 

„бележка-диплома” за прекаран брой години 
в училище, но не и за реална подготовка (с. 

9). 

 Образованието се е формализирало 

(скрито разложение на образованието) (с. 29). 
В условията на неприлично орязан бюджет 

„чудодейната” формула на формализацията е:  

 Орязване на часовете по основни дис-

циплини + увеличаване на отсъствията + уве-
личаване на успеваемостта = на снижаване на 

реалното качество на подготовката” (с. 93)  

 Неграмотността се завръща в 

българското общество – при това сред млади-
те хора (с. 9). 

 Училището сегрегира по един таен, 

неявен и затова особено несправедлив начин 

на две големи групи. Такива, които са обуче-
ни на кодовете (кодовете на успеха – англий-

ски и компютър, бел. Ел.П.) и такива,  които 

не са обучени. Такива, които вече с факта на 

своята обученост стават част от Европа и на 
такива, които пожизнено са предопределени 

да бъдат долна класа, понеже просто не биват 

запознати с двата основни кода (с. 49). 

 Освен официалния, съществува още 

един бюджет между 50-70% от държавния, 

осигуряван от родителите за допълнителна 

подготовка на децата – частни уроци (с. 40). 

 Поради либерализацията в образова-

нието отговорността за учене е прехвърлена 
изцяло от страна на държавата към детето и 

неговите родители (с. 54). 

 В системата на средното образование 

липсва саморефлексията на главните образо-
вателни актьори въпреки очевидното от-

хвърляне на  съществуващия образователен 

модел като ценност (главоломно нараства 
търсенето на образователни услуги извън 

училище, т.е. изгражда се паралелна образо-

вателна система) (с. 73).  

 В училището все още не се разбира, 

че ако образователната система не е способна 
да предизвика уважение към правата на дру-

гите, това няма къде другаде да се научи (с. 

78). 

 Бавен е процесът на отваряне на обра-

зованието към обществото. Не са създадени 

обществени механизми за контрол на образо-

ванието (с. 74).  

 Учителското съсловие – национален 

капитал на страната – е подложено на деква-

лификация (с. 10). 

 Учителите, с малки изключения, не 

използват енергията си в градивен план, за да 
се превърнат във водачи на промените. Те се 

борят за оцеляване, за намиране на решения в 

рамките на увеличаващата се безработица и 
до голяма степен се отнасят към преподава-

нето като към рутинна дейност. (с. 75).  

Анализът и изводите за състоянието на 

българската образователна система съставля-
ват само 60 % от публикувания труд. Остана-

лите 40 %  (50 страници) са приложение-

данни от проведено проучване и читателят 
може да се увери, че тези данни са интерпре-

тирани  коректно. Освен това авторите са 

включили в анализа констатации от междуна-
родни сравнителни изследвания, според кои-

то българското общество изключително не-

зряло  „се надява” на чудо – качествено обра-

зование при мизерен бюджет: „Въпреки, че 
обществото не инвестира необходимите 

финансови средства в образованието, про-

дължава да очаква в замяна високо качест-

во, както в миналото, т.е. обществото 

очаква отплата за инвестираните средства. 

Тези нереалистични обществени очаквания-

показват липса на обществено знание  за 
важността и дълбочината на образовател-

ните проблеми и за неотложността за при-

лагане на механизми за оправянето им с ак-
тивното участие на всички заинтересовани 

страни, така че планираната програма от 

реформи да бъде успешно приключена” (к. 
авторите) [3, 28].   

В заключение авторите отправят препоръ-

ки по посока на така необходимия изход. С 

поглед към близкото минало и спомен за об-
разованието, от което идваме, но отчитайки 

тенденциите на икономическо развитие, со-

циолозите не са оптимисти: „И тъй, ние 
имахме една добра система на средно образо-

вание, която разбира се, се нуждаеше от ред 

промени. Днес имаме едно рухнало училище, 

последиците от което ще видим още по-ясно 
след пет-десет години” [3, 91].  

 

Изводи 

 

Ако социолозите от 1991 и 1992 г. за-

вършват своите изследвания с   препоръки за 
промени в полза на правата на детето в обра-

зованието, а десет години по-късно става яв-

но, че тези препоръки са били системно пре-
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небрегвани, то след още десет години, точно 

двайсет години след ратифицирането на Кон-

венцията, МОМН оповестява, че идеята за 
детските права е анихилирана в условията на 

образователното пространство.  Тази конста-

тация се разчита в публикуваната на сайта на 
министерството на 22 март 2011 г., забележи-

телна със своята публично отговорна откро-

веност „Концепция за основните принципи и 

иновативните моменти в проекта на нов закон 
за предучилищното и училищно образование” 

[5], в която функционалната неграмотност и 

училищната агресия са посочени  като дефи-
цит на системата в нарушение на детските 

права.    

По същество в Концепцията са представе-

ни мотивите и визията на новия закон за пре-
дучилищно и училищно образование. Тя е 

разписана  в три раздела, 36 страници. За на-

стоящото изследване е от особено значение т. 
2 от първи раздел – „Състояние на система-

та”. По съдържание това е swot-анализ на 

тенденциите, които действат в образованието. 
Те са описани на  седем страници, от които за 

положителните тенденции е отделена едва 

половин страница. Още в увода читателят 

придобива усещане за мащабите на пробле-
мите на образователната система, почти ката-

строфични: „..очертава се необходимостта от 

нова образователна парадигма [...]. Тя е на-
ложителна и за да се преодолеят редица сери-

озни взаимосвързани кризи, които преживява 

българското училище: 
 критична точка на демотивация на 

всички участващи страни (учители, ученици, 

родители, администрация и управление); 

 лоша дисциплина в учебния час, объ-
ркване в усета на учениците за границите на 

адекватното и неадекватното поведение, кое-

то разрушава възможностите за пълноценно 
обучение, за интерактивно и групово учене; 

 неразбиране, че основният потребител 

на образованието са учениците и техните се-

мейства, поради което са необходими адек-
ватни форми за отчитане на тяхното мнение 

вместо сега съществуващите форми на отно-

шения училище-ученици-родители, в които 
от учениците и родителите се очаква единст-

вено да участват в поддържането на статукво-

то в училищата; 
 липса на съвременна организационна 

култура в образователните  институции”  [5, 

3-7]. 

Ето някои от т. нар. „проблеми и предиз-
викателства” (отрицателни тенденции), които 

се отнасят до правата на детето и уплътняват 

детайлите в картината на очертаната меко 

казано трудна за всички участници образова-
телна среда: 

2.2.1. По отношение на целите 

▪ Не са ясно предефинирани в съвременния 
контекст, не са широко споделени и разби-

раеми за обществото новите цели на учи-

лището: за цялостен подход към дете-

то/ученика и развитие на индивидуалността 

му; за ефективно училище, за ефективно 

учене и за развитие на критично мислене, 

на функционална грамотност, на автоном-

на личност и пр. 

.............. 

2.2.3. По отношение на учебните програми 

и учебното съдържание 
▪ Липсва ефективно интегриране на 

ключовите компетентности в държавните 

образователни стандарти, в учебните програ-
ми и в учебниците. Учениците, които през 

2009 г. не достигат критичния праг на по-

стижения (второ равнище) в Програмата за 
международно оценяване PISA, представля-

ват 41% от всички ученици. През 2000 г. 

техният дял е бил 40%, а през 2006 г. – 51%. 

....................... 
2.2.4. По отношение на учебния процес и 

резултатите от него 

▪ Недостатъчно познаване и прилагане на 
подходи и методи в обучението, които да 

гарантират поставянето на децата и уче-

ниците в центъра на  образователно-
възпитателния процес, а не функциониране-

то на институцията.  

............................ 

2.2.5. По отношение на социализацията на 
учениците, училищния живот, подкрепата на 

развитието на ученика 

▪ Засилва се отчуждаването на децата от 

училище поради комплекс от причини: от-

хвърляне на образованието като ценност и 

важността на училището като институция, [...] 

недостатъчна гъвкавост на училището спрямо 
интересите и очакванията на учениците, [...] 

непривлекателна образователна среда. 

.............. 
▪ Липсва системен и ефективен подход за 

навременно кариерно ориентиране на учени-

ците, за откриване на даровити и талантливи 
деца и за развитие на заложби. 

▪ Налице е криза в училищния ред, в 

дисциплината и в сигурността и особено в 

учебния час, в отношенията между учениците 
и с учителите. 
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 ...................... 

2.2.8. По отношение на връзката на учи-

лището със социалната среда 
▪ Засилва се отчуждаването и негативни-

те нагласи на родителите и местната общ-

ност към училището. 
............ 

След описаните устойчиви негативни тен-

денции, обнадеждаващо и  в духа на Конвен-

цията на ООН звучи визията на авторите на 
концепцията за това какви промени са нало-

жителни в образователната среда (раздел вто-

ри – „Визия за детската градина и училището 
на 21 век” с. 11-15). Най-общо задачата на 

образователните институции  е „да служат на 

хората и на техните постоянно променящи се 

нужди и интереси, да  развиват добрите нача-
ла у човека и позитивното у него, да приемат 

и ценят различието и утвърждават ценностите 

на съвременната цивилизация”.  В съвремен-
ната образователна система „целта на обуче-

нието е развитието на автономна личност, 

детето и ученикът да са в центъра на обуче-
нието. Към средата на документа авторите на 

концепцията закономерно извеждат целта на  

образованието: „Изграждането на автономни 

и инициативни личности, уважаващи другите, 
способни да работят съвместно, владеещи 

базови компетентности, осъзнати за силни-

те си страни и способни да ги развиват и 

прилагат за себе си и в полза на общността 

(трети раздел, т. 3, к. авторите на концепция-

та).  

 

Заключение 

 

Анализът на Концепцията е от особено 
значение за настоящето изследване, защото 

това е документ на изпълнителната власт, 

който няма аналог в най-новата ни история. 
След двайсетгодишни анонси в публичното 

говорене на социолози, психолози и лекари, 

най-сетне чрез МОМН бяха обявени/признати 

двата „обществени бича” на българското об-
разование – функционалната неграмотност и 

училищната агресия, които за щастие все още 

впечатляват обществото,  предизвикват не-
удобство (темата за неграмотността) и тре-

вожност (агресията) и поради това са широко 

коментирани извън образователните институ-

ции. Според авторите на Концепцията новият 

закон за образованието ще произведе промяна 
в една опасна, възпираща човешкото развитие 

система и ще осигури правата на детето в об-

разованието.  Своеобразна гаранция за истин-
ността на тези намерения са откровеността, с 

която са назовани лошите  практики и наме-

рението да бъде намалена субективността в 

управлението на образователните институ-
ции.  

За съжаление този документ на МОМН бе 

публично огласен в твърде кратък период. 
През септември 2013 г. той бе свален от сайта 

на МОН и започналата обществена дискусия 

отпадна от приоритетите на служебното пра-

вителство, въпреки необходимостта специ-
фичните права на детето да подлежат на ак-

туален прочит при сътворяването на ново за-

конодателство за образованието. В България 
засега видимо не е налична воля в тази посо-

ка.  
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ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА MS EXCEL SOLVER  

ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ 

 

Руска Димитрова, Жечка Димитрова 

 

PRACTICAL ASPECTS OF USING MS EXCEL SOLVER  

IN SOLVING OPTIMIZATION TASKS 
 

Ruska Dimitrova, Jechka Dimitrova 

 
ABSTRACT: This paper emphasizes the need for the application of information technology and software 

systems in the teaching of mathematical methods and models to students. Some methodological recommenda-
tions and algorithm to use MS Excel Solver in solving linear optimization tasks are presented. The use of  MS 

Excel Solver is illustrated by practical examples. 

Key words: linear optimization with MS Excel Solver, teaching linear optimization 

 

Задълбочаващата се през последните десе-

тилетия тенденция за понижаване нивото на 
знанията и уменията по математика на пос-

тъпващите в университетите студенти пови-

шава отговорността на академичните препо-
даватели по съответните математически дис-

циплини. Те трябва да предложат новите ма-

тематически знания на базата на минимална 
математическа подготовка на студентите 

(ПМПК) при отсъствие на необходимия фун-

дамент от математически знания и умения, 

върху който да се надградят тези от висшата 
математика. Постигането на тази задача се 

усложнява и от повишените изисквания към 

подготовката на специалистите, тяхното обра-
зователно и квалификационно ниво и степен 

на професионализъм, които съвременната 

икономика и пазарът на труда предявяват. В 

университетите се предприемат редица мерки 
за разрешаване на тези проблеми: учебните 

планове и програми се анализират и обновя-

ват периодично в съответствие с тенденциите 
на развитие и актуалните потребности на об-

ществото; въвежда се и се разширява из-

ползването на компютърно-базирани методи 
на обучение; осъществяват се редица измене-

ния във висшето образование. 

В специализираната литература се утвър-

ждава мнението, че класическите универси-
тетски форми на обучение по математика – 

лекция и упражнение са недостатъчно ефек-

тивни за посрещане нуждите на практиката в 
съвременните условия на развитие на техно-

логиите и на преход към информационно-

интелектуален етап на развитие на общество-

то (Димитрова, 2014; Лалчев, Върбанова, 
Здравкова, 2010; Каракашева, 2012), поради 

което се обосновава необходимостта от до-

пълването им с нови методи на преподаване. 
В посочените литературни източници се 

предлагат нови форми на обучение, както и 

насоки за усъвършенстване организацията на 
процеса на обучение по математика във вис-

шето училище, в т.ч. засилване на активния 

характер на обучението. Не са рядкост и пуб-

ликации, в които се дискутира необходимост-
та от използването на системи за компютърна 

математика в учебния процес и се споделя 

опит за добри практики в тази насока (Капра-
лов, Стефанова, 2013; Караколева, 2011; Кон-

стантинов, Тодоров, Пелова, Бонева, 2010).  

Прилагането на съвременни информаци-

онни технологии и системи за компютърна 
математика при изучаването на различни ма-

тематически методи има важна роля за илюс-

триране на тяхното приложение в практиката 
и съдейства за по-добро усвояване на учебно-

то съдържание. Задачите от практиката, с 

които студентите трябва да се запознаят, оби-
кновено са сложни, с много параметри и про-

менливи и тяхното решаване е свързано с 

прилагането на различни методи и алгоритми 

и с трудоемки изчисления. При съвременното 
развитие на технологиите е наложително, 

след като са усвоили необходимите матема-

тически понятия и методи, студентите да бъ-
дат обучени за тяхната практическа реализа-

ция със система за компюърна математика, 
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табличен процесор или други софтуерни сис-

теми и информационни технологии. Това ще 

спести времето, което би било необходимо за 
провеждане на преобразования и изчисления 

и ще даде възможност акцентът да се постави 

върху същността на прилагания метод и тъл-
куването на резултата. Запознаването с рабо-

тата на избраните информационни техноло-

гии и софтуерни системи и тяхното прилагане 

в учебния процес би трябвало да бъде част от 
обучението по математика (Димитрова, 2014).  

Математическото моделиране в областта 

на оптимизационните задачи и проблемни 
ситуации намира широко разпространение и 

има реално отражение върху практиката в 

различни предметни области, променяйки 

идеите за ролята на математиката, информа-
тиката и информационните технологии в 

съвременното общество (Kelevedjiev, Gort-

cheva, 2010). Класическият начин на решение 
на задачите от линейното оптимиране, включ-

ващи голям брой променливи, е свързан със 

значителен обем изчисления, поради което 
възниква необходимост от използване на 

подходяща система за компютърна матема-

тика. В (Капралов, Стефанова, 2013) се пред-

ставят решения на една конкретна задача от 
линейното оптимиране с помощта на сис-

темите Matlab, MuPAD, Maple и LPSolve. 

Посочени са предимства и недостатъци на 
тези системи от гледна точка на по-разби-

раемото и достъпно обучение на студентите. 

Направен е изводът, че изборът на система за 
компютърна математика в обучението по ма-

тематика зависи най-вече от технологичните 

възможности, знанията и предпочитанията на 

преподавателя, както и от учебния план.  
Освен представените системите за компю-

търна математика, подходящи за решаване на 

оптимизационни задачи, за тази цел може да 
бъде използван и програмният компонент 

Solver, съдържащ се в табличния процесор 

MS Excel. Като основни предимства на инст-

румента Solver могат да бъдат посочени 
възможностите за решаване на различни кла-

сове оптимизационни задачи с голям брой 

променливи и високо ниво на сложност, лес-
ният, интуитивен интерфейс на табличния 

процесор MS Excel, с който студентите са за-

познати от обучението по дисциплините Ин-
форматика и Информационни технологии. В 

(КИО; MacDonald, 1995) са предложени раз-

лични задачи от линейното оптимиране и е 

представено тяхното решение с MS Excel 
Solver. 

Трябва да се отбележи, че методическите 

аспекти на приложението на инструмента 

MS Excel Solver за решаване на оптимиза-
ционни задачи не са достатъчно представени 

в специализираната литература. Решаването 

на различни класове задачи от линейно прог-
рамиране с този инструмент изисква създа-

ване на табличен модел на задачата. В 

табличния модел следва да се въведат вход-

ните данни и съответните формули за целе-
вата функция и ограниченията. Тези формули 

на практика преобразуват математическия 

модел на задачата в табличен модел, подпо-
магащ нейното решаване с инструмента 

Solver.  

Опитът на авторите в преподаването на 

този материал показва, че един от най-
трудните моменти при решаването на задачи 

от линейното оптимиране с помощта на MS 

Excel Solver е създаването на таблични моде-
ли на задачите в среда на MS Excel и 

пренасянето на адресите на клетките с фор-

мулите като ограничения в диалоговия прозо-
рец на Solver. Разработването на таблични 

модели на задачите изисква познаването на 

различни вградени функции в MS Excel, 

умения за конструиране на свързани помежду 
си формули и различни други техники. Във 

връзка с това целта на настоящата работа е да 

бъде представен алгоритъм за практическото 
решаване на някои класове оптимизационни 

задачи в среда на MS Excel, като акцентът е 

поставен върху създаването на таблични 
модели на задачите и използването на инстру-

мента Solver. 

Представянето на възможностите на прог-

рамата MS Excel Solver за решаване на опти-
мизационни задачи е подходящо да започне 

със задача от класа на т.н. транспортна за-

дача. 
Транспортната задача е частен случай на 

задачата на линейното програмиране. В ней-

ното условие са дадени наличностите (коли-

чествата) 
m
aaa ,,,

21
 в началните пунктове 

m
AAA ,,,

21
 ; потребностите (количествата) 

n
bbb ,,,

21
 , необходими на крайните пункто-

ве 
n
BBB ,,,

21
 ; матрицата на транспортните 

разходи 
nmij

cC


 за превоз на единица ко-

личество стока от доставчика 
i
A  до потреби-

теля j
B .  

Като резултат от решението на транспор-

тната задача се получава матрица на прево-
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зите (или план) 
nmij

xX


 , където 
ij
x  е ко-

личеството стока, което трябва да се превози 

от доставчика 
i
A  до потребителя 

j
B , така че 

общите транспортни разходи Z, необходими 

за реализацията на всички превози, са мини-

мални. 

Математическият модел на задачата 
включва целева функция и система от огра-

ничения (уравнения или неравенстава) и е 

добре описан в литературните източници.  
Алгоритъмът за решаване на транспортна 

задача в среда на MS Excel e представен чрез 

следващата задача. 

 
Задача 1. Три складови стопанства могат 

да доставят съответно 70, 60 и 40 т от дадена 

стока в пет търговски обекта. Дадени са мат-
рицата на транспортните разходи и  потреб-

ностите на обектите (таблица 1). Да се намери 

такъв план за превоз на стоката от достав-

чиците до потребителите, така че общите 
транспортни разходи да бъдат минимални. 

Таблица 1. Матрица на транспортните разходи 

Стопанства 
i
A  

Търговски обекти
j
B   

1
B  

2
B  

3
B  

4
B  

5
B  Наличности 

i
a  

1
A  10 6 8 7 12 70 

2
A  9 5 7 4 6 60 

3
A  6 8 4 9 7 40 

Потребности 
j
b  25 20 50 25 30   

 

Алгоритъмът за решаване на задачата 
включва следните стъпки: 

1. Създава се математически модел на 

задачата, включващ целева функция и систе-

ма на ограниченията. 
2. Построява  се  табличен  модел  в  MS 

Excel, като в съответните области на работния 
лист се въвеждат данните за: транспортните 

разходи (B3:F7); потребностите (B6:F6); 

наличностите (G3:G5) и се определят клет-

ките за резултатната матрица  (B11:F13) – 
фиг.1. 

 

Фиг. 1. Табличен модел на Задача 1 
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3. Създават се съответните формули за 

целевата функция и ограниченията (фиг. 2), 

отразяващи връзката между математическия 

модел на задачата и неговото таблично 

представяне.  

 

 

Фиг. 2. Формули в табличния модел на транспортна задачата 

При разработването на табличния модел 
на задачата е особено важно функционалните 

и преките ограничения от математическия 

модел да се свържат със съответните клетки 
на работния лист на MS Excel. В разглеж-

даната задача функционалните ограничения 

се дефинират по следния начин:   
- за обектите: B14:F14 = B6:F6;   

- за стопанствата: G11:G13<=G3:G5 (за-

дачата е от отворен тип – сумата на налично-

стите е по-голяма от сумата на потребности-

те).   

Преките ограничения са следните: B11:F13 

>= 0;  B11:F13 –  целочислени (int). 

4. Стартира се програмата Solver, в диа-

логовия прозорец на която (фиг. 3) се 
въвеждат: 

- адресът на клетката с формулата за 

целевата функция G14 (в Set Target cell); в 

Equal To се избира Min; 
- адресите на областта с клетките за 

резултата B11:F13 (в Changing cells); 

- ограниченията (в Subject to the Const-

raints). 

 

Фиг. 3. Параметри на Задача 1 в прозореца Solver Parameters 

5. Активира се бутонът Solve (фиг. 3) и се избира бутонът OK (фиг. 4) за получаване на 

резултатите – таблица 2. 

 

Фиг. 4. Получаване на резултатите от програмата Solver 

Формула за целевата функция 
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Таблица 2. Резултати от програмата Solver 

 
 

 

 

6. Формулиране на отговора на задачата и 

тълкуване на резултатите.  
При работа с програмата Solver следва да 

се усвоят техники за маркиране на областите 

в табличния модел и пренасяне на техните 

адреси в прозореца Solver Parameters; за 
въвеждане на ограниченията за неотрицател-

ност и целочисленост и др., както и възмож-

ностите за добавяне (Add), редактиране 
(Change) и премахване (Delete) на ограниче-

нията в Subject to the Constraints и други 

параметри на Solver. 

Табличните модели на различните транс-
портни задачи са унифицирани по отношение 

на формулите и пренасянето на ограниче-

нията в програмата Solver. Различията са 
свързани с броя на параметрите на модела 

(брой доставчици и обекти), поради което 

решаването на тези задачи се усвоява с лекота 
от студентите. Останалите видове оптимиза-

ционни задачи се различават помежду си не 

само по броя и вида на параметрите, но и по 

начините на формулиране на ограниченията и 
други зависимости между тях. На практика 

решението на всяка отделна задача изисква 

създаване на конкретен табличен модел. Това 
е показано чрез следващата задача. 

Задача 2. Фирма рекламира своята проду-

кция с използване на четири средства: телеви-
зия, Internet, вестници и брошури. От раз-

лични рекламни експерименти, проведени по-

рано, е установено, че тези рекламни средства 

водят до увеличение на печалбата съответно с 
6, 4, 2 и 3,5 лева на всеки лев, вложен за рек-

лама. Разпределението на рекламния бюджет 

по различните средства е подчинено на след-
ните ограничения: 

а) пълният бюджет не трябва да над-

хвърля 50 000 лв.; 

б) за телевизия могат да се изразходят 

не повече от 40% от предвидения бюджет; 
в) за вестници трябва да се изразходят 

не по-малко от 25% от сумата, предназначена 

за телевизия; 

г) за брошури могат да се изразходят не 
по-малко от  20% от цялата предвидена сума; 

д) бюджетът за Internet не трябва да 

надхвърля бюджета за брошури. 
Да се състави модел на задачата за разпре-

деление на средствата по различните източ-

ници, така че да се осигури максимална пе-

чалба. 

Решение. Нека 4321 ,x,xx,x  са средствата 

от бюджета, вложени за реклама съответно по 

телевизията, в Internet, вестниците и бро-
шури. Математическият модел на задачата 

съдържа целева функция, система на ограни-

ченията и условия за неотрицателност на 
променливите:  

4321
53246 x,xxxZ    max 

,xxxx 50000
4321
  

,20000
1
x  

,0250
13
 x,x  

,10000
4
x  

,
24
xx   

.,,,jx
j

)4321(0   

Въз основа на създадения математически 
модел се построява табличен модел на зада-

чата, представен на фиг. 5. 

Следва да се обърне внимание на необ-

ходимостта от създаването на допълнителни 
формули в табличния модел за някои от 

функционалните ограничения, включени в 

модела на задачата – това е формулата в 
клетка C9, представяща ограничението 

.0250
13
 x,x  

В 1 В 2 В 3 В 4 В 5

А 1 25 20 5 0 0 50

А 2 0 0 5 25 30 60

А 3 0 0 40 0 0 40

Общо 25 20 50 25 30 885

Складово 

стопанство

Количество, транспортирано от 

складово стопанство А i  към обект В j Общо 

Стойност на целевата функция 
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Фиг. 5. Табличен модел на Задача 2 

На фиг. 6 е показано представянето на целевата функция и на ограниченията на Задача 2 в 

програмата Solver.  

 

Фиг. 6. Параметри на задачата в прозореца Solver Parameters 

 В заключение следва да се отбележи, че 

представянето на възможностите на програ-
мата MS Excel Solver за решаване на оптими-

зационни задачи като част от обучението по 

прилагане на математически методи и модели 

в различни дисциплини съдейства за пови-
шаване на интереса на студентите към изуча-

вания материал и активизиране на тяхната 

познавателна активност. Последователното 
реализиране на всички етапи от формули-

рането на конкретната практическа задача до 

получаване на решението й: създаване на 

математически модел на задачата, избор на 
метод и на софтуерен инструмент за решава-

нето й, създаване на подходящ модел за реа-

лизация в софтуерната среда, получаване и 
анализиране на решението, позволява да бъде 

проследена връзката между отделните етапи 

и да се открои важността на всеки от тях. 
Това допринася за осмисляне на мате-

матическите модели и усъвършенстване на 

уменията за създаване на такива модели. От 

друга страна, работата с инструмента 
MS Excel Solver задълбочава знанията и 

уменията за използване на табличен процесор 

и разширява областите на неговото прила-
гане. Получаването на представа за практиче-

ските приложения на изучаваното учебно 

съдържание допринася математическите зна-

ния и умения на студентите да се превърнат в 
компетентности и съдейства за повишаване 

на тяхната професионална подготовка. 
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ПРОЕКТЪТ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ, УСЛОВИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА 

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП 

 

Искра Петкова, Данелина Вачева 
 

PROJECTS IN THE EDUCATION OF STUDENTS, THE CONDITION OF ACQUIRING 

SKILLS TO WORK IN MULTIDISCIPLINARY TEAMS 
 

Iskra Petkova, Danelina Vacheva 

 
ABSTRACT: Within the widely popular American pragmatic pedagogy already John Dewey and his 

follower W. Kilpatrick created the new “teaching technique” known as the method of projects. 

The specifics of the project work justify it to be actively involved in the training of students from different 

disciplines whose future professional competencies would be related to solving significant social problems. 

A joint project Take my Hand was worked out as its main objective was promoting social importance of 

adults and elderly people through their active involvement in entertaining occupational therapy in everyday life. 

A survey was carried out with the students participating in the project with the purpose of “Establishing the 

effectiveness of cooperation between students majoring in different disciplines in a multidisciplinary team using 

the opportunities for project work in the course of their training.” 

In conclusion, it could be stated that the project work in the training of students is a prerequisite for the 

formation and development of professional skills in the future specialists. So they develop their professional 

competencies for collaboration and cooperation with other professionals in a multidisciplinary team. 

Key words: project, student method, labourtherapy, daily activities life 

 

Въведение 

 

В процесите на обучение и учене се 
извършва непреқъснато взаимодействие 

между преподавателя и студентите. 

Особеностите на ученето изразяващи се в 
яркия му индивидуален характер се отразяват 

в крайния резултат като постижение на 

студента и в отношението му към самата 
учебна дисциприна. От друга страна 

професионалните компетентности и 

личностни качества на преподавателя също 

оказват влияние на цялостния процес на 
обучение. Самият процес на познаване и 

откриване на научните истини често остава 

зад рамките на ученето. Това поставя 
необходимостта от развитието на творческото 

мислене на студентите и реализацията му на 

практика. 

Въвеждането в педагогическите 
технологии на елементи от изследователска 

дейност на студентите дава възможност на 

преподавателя не само да обучава, но да 
помага на студента да учи, да насочва 

познавателната му дейност. Един от най-

разпространените в учебната практика 

изследователски труд е методът на проектите.  

 [11].  
В условията на съвременното средно и 

висше образование обучението чрез проекти 

вече излиза извън рамките на метода и се 
превръща в организационна форма на 

обучение. [1].  

 

Изложение 

 

Метод на проектите 

Проектът е намерение или цел, която 
човек се стреми да постигне. Той е 

разработен план за устройство, изграждане 

или построяване, конструиране на нещо [5]. 
Той е съвкупност от предварително 

определени взаимносвързани дейности за 

постигане на определени цели  [9].  

Проектът притежава отличителните черти: 
ограниченост във времето; ясни цели, които 

могат да се постигнат с изпълнение на редица 

технически, икономически, организационни и 
други изисквания; вътрешни и външни 

взаимовръзки на операциите, задачити и 

ресурсите; определени срокове за начало и 
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край на проекта; ограничени ресурси; 

определена степен на уникалност на целите 

на проекта и условията на неговото 
осъществяване; неизбежност на различни 

конфликти и др. [6]. В проектите на различни 

обекти се залагат не само научно-технически, 
икономочески, дизайнерски и др. решения, но 

и система от социални параметри. В основата 

на социалното проектиране са заложени: 

социално-икономическа ефективност, 
екологична оптималност, социална 

интегрираност, социално-организационна 

управляемост, обществена активност [6]. В 
своята същност социалното проектиране като 

процес е “... движение на познатото от 

теорията към действителността не толкова с 

цел да я познае, а да я измени” [8]. 
Социалното проектиране като процес 

притежава характерестиките: 

 теоретичното знание към социално 

действие. Свързано е с отговора на въпроса 
защо е нужно това и ако е нужно на 

поръчителя, нужно ли е за другите социални 

субекти. Между едното и другото лежи 
полето на ценностите; 

 създаване на идеален модел на 

конструираното явление. Преди да бъде 

предложен за внедряване, социалният проект 

се подлага на експериментална проверка; 

 всеки проект се създава отново върху 

основата на историческите и културни 

традиции на нови проблеми, налични 

ресурси, регионални особености; 

 изучава се съвкупността от мотиви, 

интереси, предубеждения, лежащи в основата 

както на самата дейност на проектиране, така 

и в дейността на възлагането и оценяването 
на социални проекти [8]. 

Тези специфични характеристики на 

социалния проект имат отношение при 

използването му като метод за обучение на 
бъдещите специалисти в областта на 

помагащите професии (социални работници, 

медицински специалисти). 
В рамките на широко популярната 

американска прагматична педагогика още 

Джон Дюи и неговият ученик У. Килпатрик 
създават нова “учебна техника” известна под 

името метод на проектите [5]. Използването 

на проекта при обучението на студенти 

спомага развитието на социалната им 
чувствителност, усвояването на роли, 

упражняването на умения, взаимодействие и 

сътрудничество. Участниците в него 
привикват да се виждат като част от тази 

действителност, а не като изолирани, 

разчитащи само на собствените си усилия 

специалисти [4]. Работата по проект в 
процеса на обучение на студентите е 

предизвикателство. Той носи преживявания и 

информация за преработване. Проектът 
развива у студентите, бъдещи специалисти, 

чувството на принадлежност към общността, 

на самореализация, придава динамика на 

личностното им развитие [4]. 
В обучението на студентите при работа по 

проект се следват стъпките: 

• студентите избират значим за 
учебната дисциплина и бъдещата си 

професионална подготовка проблем. В 

процеса на избор се използват усвоените 

знания и се анализира действителността; 
• при анализа на действителността се 

използват умения за събиране на данни, за 

оценка на различни социални процеси, за 
работа в общност; 

• групата студенти работи по проблема 

като изпробва на практика получените 
умения за решаване на проблема; 

• прави се опит да се съберат 

необходимите ресурси – финансови, 

обществени, човешки за решаване на 
проблема, след като се разработи 

дейностният план; 

• групата и отделните участници стават 
носители на промяната; 

• участниците в проекта трупат знания 

за действителността, връзки и преживявания, 
социален опит като използват механизма на 

обратната връзка и на саморефлексията [4]. 

Особеностите на работата по проект дават 

основание той активно да се използва в 
обучението на студенти от различни 

специалности, чийто бъдещи професионални 

компетентности са свързани с решаването на 
социално значими проблеми. Именно 

работата по проект в учебно-практическа 

ситуация дава възможност на различни 

бъдещи специалисти да усвоят умения за 
сътрудничество, партньорство и подкрепа 

при работа в мултидисцеплинарен екип като 

подчинят личните си интереси в името на 
осъществяването на обща цел. 

 

Проект „Подавам ти ръка“ 
Специфичните характеристики за работата 

по проект са основание да се предложи 

идеята на студенти от специалностите 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ 
(в обучението си по дисциплината 
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„Медицинска рехабилитация и ерготерапия в 

гедиатрията“) и „Социални дейности“ (в 

обучението си по дисциплината „Социална 
педагогика“) да разработят съвместен проект, 

свързан с проблемите на социалното 

включване на възрастни и стари хора.  
Известено е, че възрастните хора в 

ежедневието си имат много свободно време, 

което се стремят максимално да оползотворят 

и осмислят. Най-често са в помощ при 
извършване на домакинските битови и 

трудови дейности (пазаруване, готвене, 

почистване на дома, грижа за деца или болен 
член на семейството и др.) [10], но има и 

случаи, в които се отдават на свое любимо 

занимание – т.н. „хоби”. В практиката се е 

обособил самостоятелен дял на „Физикалната 
и рехаблитационна медицина” известен като 

„Трудотерапия” (ТТ) [2]. Това е активен 

метод на въздействие, при който се прилагат 
трудови дейности с лечебна цел и има 

няколко основни вида: функционална ТТ, 

целяща възстановяване на загубена или 
намалена двигателна функция; трудово-

професионална ТТ – за обучение и 

преобучение на хора с трайни локомоторни 

ограничения в нова професия; ТТ за деца с 
увреждания от различни възрастови групи; 

занимателна ТТ – най-често се прилага при 

възрастни и стари хора [7].  
От друга страна проблемът за социално 

включване на възрастните и стари хора е 

обект на вниманието на различни 
специалисти в сферата на помагащите 

професии (социални работници, мецицински 

специалисти). Професионалните дейности на 

тези специалисти се осъществяват в 
условията на мултидисциплинарен екип (на 

английски – „cross-functional collaboration“ – 

високо изпълнителен екип) с концентрирана 
заетост и повишено сътрудничество на 

няколко нива от кадри със специфични 

функции [12].  

В условията на учебно-практическа 
дейност със студентите от двете 

специалности е разработен съвместен прокт 

„Подавам ти ръка“. Основната цел на проекта 
е: „Стимулиране социалната значимост на 

възрастни и стари хора при извършване на 

ежедневни битови и трудови дейности чрез 
активното им включване в занимателна 

трудотерапия”. 

В дейностния план-график се 

структурират три групи дейности с 
определени срокове и отговорници.  

Първата група дейности свързани с 

проучване нагласите за реализация на 

целта са насочени към проучване и 
анализиране интересите и потребностите от 

занимание с любими и значими дейности от 

ежедневния живот на възрастни и стари хора. 
На доброволен принцип са анкетирани 53 

лица, потребители на социалната услуга в две 

институции за възрастни и стари хора в 

област Плевен  (Дом за стари хора с. Бохот, 
общ. Плевен и Дом за стари хора в с. Горна 

Митрополия, общ. Горна Митрополия, обл. 

Плевен). След обработване на данните от 
проучването се разработва план за съвместни 

дейности със студентите. 

Във втората група дейности - основни 

дейности с участниците в целевата група 
се провеждат мероприятията:  

 „Моето хоби“: шиене на шевна 

машина, работа с прежда и текстилни 

материали (плетене на две игли или една кука 
– изработване на различни изделия според 

индивидуални предпочитания; бродерия на 

гоблени или везмо на гергеф; работа с коноп 
за връзване на възли и плене на макраме – 

цветарник, чанти, пана); работа с природни и 

други материали (изработване на плетива – 

сезал, царевична шума, върбови клонки, суха 
трева, фурнир); работа с дървен материал, 

кибритени клечки, шишарки, жълъди, семена, 

листа на различни дървета (изработване на 
сувенири, макети, интарзия, пана, сувенирни 

кукли, пирографиране); работа с кожа 

(изработване на портмоне, калъф за очила 
или мобилен телефон, разделител за книга); 

работа с метално фолио (изработване на 

картини и предмети); занимателни игри 

(редене на пъзел; игра на домино, карти или 
табла, други игри – „Монополи”, „Не се 

сърди човече”, „Барбут” [3] (снимки № 1, 2); 

 

 
  Сн. № 1 „Моето хоби“ – работа на  

шевна машина 
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Сн. № 2 „Работим заедно“ 

 

 „Празнуваме заедно“: работа с хартия 

и картон (изработване на поздравителни 

картички и картички по метода „квилинг”, 

изработване на празнична украса от цветна 
хартия, изработване на подаръчни чантички 

от луксозна хартия, украса на чаши и прибори 

по метода „декупаж” [3] (снимка № 3); 
 

 
       Сн. № 3 „Празнуваме заедно“ 

 

 „Обичам да готвя“: работа с 

пластични материали (приготвяне на тестени 

изделия – питки, баници, милинки, мекици, 
дребни сладки за почерпка при отбелязване 

на различни празници или организиране на 

кулинарна изложба по определен повод 

(снимка № 4);  
 

 
         Сн. № 4 „Обичам да готвя“ 

 

 „Моята цветна градина“: отглеждане 

на стайни цветя и работа на открито 

(обработване на почвата с различнни 
земеделски инструменти, засаждане на цветя 

и грижа за тях, поливане на растенията, 

аранжиране на цветя за украса, събиране на 
опадали листа от дърветата, събиране на 

семена) (снимка № 4). 

 

 
        Сн. № 5 „Моята цветна градина“ 

 
В трета група дейности “Представяне и 

отчитане на резултатите от проекта” – в 

рамките на проведеното проучване 
студентите, участници се включват с научно 

съобщение и презентация в Юбилейна 

конференция за студенти и преподаватели на 
тема: „Превенция и рехабилитация за 

подобряване качеството на живот“, 

организирана от Медицински колеж – Стара 

Загора, България. Темата на научното 
съобщение е „Социални аспекти на 

занимателната трудотерапия за стари хора – 

потребност и възможности“. Резултатите от 
дейностите по проекта се пополярезират сред 

студентите от различните специалности в 

Медицински университет – Плевен. 
 

Изследване 

 

Методика на изследването 
Със студентите, участници в проекта се 

провежда анкетно проучване с цел: 

„Установяване ефективността от съвместната 
дейност на студенти от различни 

специалности в условията на 

мултидисциплинарен екип като се използват 

възможностите за работа по проект в процеса 
на обучението им.“ Анкетирани са общо 38 

студента, участници в проекта от ІV курс 

специалност „Медицинска рехабилитация и 
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ерготерапия“ (19 студента) и от ІІ курс, 

специалност “Социални дейности” (19 

студента) от Медицински университет – 
Плевен, България. Участието в анкетата е на 

доброволен принцип, след приключването на 

проекта. Анкетата е стандартизирана и 
включва три основни групи критерии: 

съвместна дейност при изпълнение на 

задачата, равнище на активност и равнище на 

партньорство. За всяка група критерии са 
определени по три показателя. Резултатите за 

всеки показател се обобщават в процентно 

отношение на броя дадени отговори спрямо 

броя на участнице за всяка от 

специалностите, а така също и за общия брой 

участници в проекта. Оценките се определят 
по пет степенна скала: 2 – “не се наблюдава”, 

3 – “задоволително”, 4 – “добър”, 5 – “мн. 

добър”, 6 – “отличен”.  

 

Резултати от изследването 

Резултатите по критерий “съвместна 

дейност при изпълнение на задачата” са 
отразени в таб. № 1 за всеки един от 

показателите й. 

Табл. № 1 

Съвместна дейност при изпълнение на задачата 

  

ясни цели 

стремеж за осъществяв. 

на целите 

вземане 

на общи решения 

Специалност „Медицинска 

рехабилитация и 

ерготерапия“ 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 10,53% 
5 – 36,84% 

6 – 52,63% 

2 – 0% 

3 – 11,11% 

4 – 10,53% 
5 – 42,10% 

6 – 42,10% 

2 – 0% 

3 – 11,11% 

4 – 11,11% 
5 – 52,63% 

6 – 36,84% 

Специалност „Социални 

дейности“ 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 11,11% 

5 – 47,37% 

6 – 47,37% 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 47,37% 

6 – 42,10% 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 52,68% 

6 – 36,84% 

Обща оценка на 

студентите от двете 

специалности 

2 – 0% 
3 – 0% 

4 – 7,84% 

5 – 42,10% 
6 – 50,00% 

2 – 0% 
3 – 2,63% 

4 – 10,53% 

5 – 44,74% 
6 – 42,10% 

2 – 0% 
3 – 2,63% 

4 – 7,84% 

5 – 52,63% 
6 – 36,84% 

 

За всички показатели студентите от двете 

специалности не са посочили оценка „не се 
наблюдава“. Малко по-критични са 

студентите от специалност “Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“, които макар в 
ниски стойности (11,11%) с оценка  

„задоволително“ са посочили показателите: 

„стремеж за осъществяване на целите“ и 

„вземане на общи решения“. Останалите 
резултати от оценките на показателите за 

студентите от двете специалности са 

приблизително еднакви. Общите стойности 
на оценките показват, че най-висока оценка 

„отличен“ е посочена за паказател „ясни 

цели“ (50,00%), следван от показател 
„стремеж за осъществяване на целите“ 

(42,10%) и показател „вземане на общи 

решения“ (36,84%). Оценките за степен 

„много добър“ са прибилизително на същите 
стойности, като само за показател „вземане на 

общи решения той е по-висок (52,63%). 

Резултатите дават основание да се приеме, 

че целите на проекта са ясни, конкретно 
насочени към интересите на бъдещите 

специалисти и свързани с решаването на 

актуални социално значими проблеми. 
Високите резултати показват стремеж на 

екипа, който работи по проекта да 

осъществява определените цели. Въпреки 

това студентите се отнасят критично към 
някой свои колеги, които не проявяват 

ангажираност в достатъчно добра степен. 

Повечето от членовете на екипа активно 
участват при вземането на решение. Те 

одобряват начина на вземане на решения, 

който в случая стимулира обсъждането и 
споделянето на идеи помежду им. 

Резултатите от проведената анкета по 

критерий “равнище на активност” са 

отразени по показатели в табл. № 2. 
Оценките на анкетираните студенти 

запазват тенденциите си и при този критерий. 

Така например за нито един от показателите 
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няма посочени оценки “не се наблюдава” и 

“задоволително”. Отново и другите стойности 

на оценките за студентите от двете 
специалности са приблизително еднакви. 

Най-високи за степен „отличен“ са 

стойностите на показател „оказване на 
подкрепа“ (55,26%), следван от показател 

„ангажираност в работата“ (50,00%) и 

„приемане на различни гледни точки“ 

(44,74%). Ниски са стойностите и за трите 

показателя за степен „добър“. Почти еднакви 
са стойностите на оценките за степен „много 

добър“, като най-висока е за показател 

„приемане на различни гледни точки“ 
(44,74%). 

Табл. № 2 

Равнище на активност 

 оказване на 

подкрепа 

приемане на различни 

гледни точки 

ангажираност в 

работата 

Специалност „Медицинска 

рехабилитация и 

ерготерапия“ 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 31,58% 

6 – 57,89% 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 47,37% 

6 – 42,10% 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 36,84% 

6 – 52,63% 

 

Специалност „Социални 

дейности“ 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 11,11% 

5 – 42,10% 
6 – 52,63% 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 10,53% 

5 – 42,10% 
6 – 47,37% 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 10,53% 

5 – 42,10% 
6 – 47,37% 

Обща оценка на студентите 

от двете специалности 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 7,89% 

5 – 36,84% 

6 – 55,26% 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 44,74% 

6 – 44,74% 

2 – 0% 

3 – 0%  
4 – 10,53% 

5 – 39,47%  

6 – 50,00% 

 
Анкетираните студенти определят висока 

оценка на подкрепата, която са давали и 

получавали от своите колеги по време на 
осъществяване на дейностите. Участниците в 

проекта умеят да изслушват другите членове 

на екипа. В открита дискусия се обсъждат 

различните гледни точки и се приема общото 
решение. Студентите проявяват висока 

активност и ангажираност към реализиране 

на дейностите по проектите. Важно е да се 
отбележи, че членовете на екипа запазват и 

критичното си отношение и взискателност 

към изпълнението на поетите ангажименти за 

всеки един от членовете му. 
Резултатите от проведената анкета по 

критерий “равнище на партньорство” са 

отразени по показатели в табл. № 3.  
И при този критерий се запазва 

тенденцията от предходния критерий, където 

не са посочени стойности за оценките „не се 
наблюдава“ и „задоволително“. Малко по 

самокритини са студентите и от двете 

специалности за показател „самооценка за 

работа по проекта”. По този показател в 
общата оценка за степени „много добър“ и 

„отлично“ те посочват еднакви стойности 

(44,74%). При другите два показатела от 

критерия стойностите са еднакви и при 

оценките по специалности и в общите оценки. 

Така например при общата оценка 
стойностите са както следва: за степен 

„добър“ – 7,89%, за „много добър“ – 39,47% и 

най-висок за степен „отличен“ – 52,63%. 

Независимо от високите стойности на 
оценките по този критерий студентите 

проявяват критично отношение по посока на 

самооценката си за работа по проекта. Те 
изключително много ценят съвместната 

работа с колегите си както от специалността, 

така и  с колегите от другата специалност. 

Тази съвместна работа те определят като 
условие за изграждане на сътрудничество и 

подкрепа, като условие за усвояване и 

развитие на професионални умения и 
компетенции за работа в 

мултидисциплинарен екип. 

 

Заключение 

 

Резултатите от проведеното изследване 

дават основание да се обобщи, че работа по 
проект при обучението на студенти е условие 

за формиране и развитие на специфични 

професионални умения у бъдещите 
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социалисти. Участниците в проекта приемат 

изпълнението на планираните дейности като 

предизвикателство, като възможност да 

приложат в практиката усвоените теоретични 

знания.  

Табл. № 3 

Равнище на партньорство 

 самооценка за 

работа по 
проекта 

оценяване съвместната 

работа с колегите от 
специалността 

оценяване 

съвместната работа 
с партньорите 

Специалност „Медицинска 

рехабилитация и 

ерготерапия“ 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 47,37% 

6 – 42,10% 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 36,84% 

6 – 52,63% 

2 – 0% 

3 – 0% 
4 – 10,53% 

5 – 36,84% 

6 – 52,63% 

Специалност „Социални 

дейности“ 

2 – 0% 
3 – 0% 

4 – 10,53% 

5 – 42,10% 
6 – 47,37% 

2 – 0% 
3 – 0% 

4 – 11,11% 

5 – 42,10% 
6 – 52,63% 

2 – 0% 
3 – 0% 

4 – 11,11% 

5 – 42,10% 
6 – 52,63% 

Обща оценка на 

студентите от двете 

специалности 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 10,53% 
5 – 44,74% 

6 – 44,74% 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 7,89% 
5 – 39,47% 

6 – 52,63% 

2 – 0% 

3 – 0% 

4 – 7,89% 
5 – 39,47% 

6 – 52,63% 

 

Студентите реализират своите идеи в 
подкрепяща и сигурна среда, учат се да 

вземат решения, да поемат отговорност. Така 

те развиват професионалните си компетенции 
за съвместна работа и сътрудничество с 

различни специалисти в условията на 

мултидисциплинарен екип. 

 

Литература 

 

1. Атанасова, Н. Методът на проектите в 
процеса на обучение при студентите – 

бъдещи педагози. Управление и образование, 

1-10, 2014, с. 135-141. 
2. Банков Ст. и кол. Трудотерапия. – 

София: Медицина и физкултура, 1979, 15-19.  

3. Вачева Д. Създаване и развитие на 

сектор „Трудотерапия” в Клиниката по 
физикална и рехабилитационна медицина при 

УМБАЛ – Плевен. Рехабилитационна 

медицина и качество на живот, 1, 2007, 2, 52-
54. 

4. Вълчев, Р. Интерактивни методи и 

групова работа в гражданското образование. 
Център “Отворено образование”, София, 

2004, с. 176, 177-178. 

5. Десев, Л. Речник по психология.  Изд. 

Булгарика, София, 2003, с. 408. 
6. Енциклопедичен речник по социология – 

Второ издание. Под редакцията на С. 

Михайлов. София, 1997, с. 68.  

7. Каранешев Г. Трудотерапия. – София: 
ВИФ, 1978, 7-11. 

8. Радев, Н., С. Будева. Социални умения. 

Велико Търново, 2005, с. 357 
9. Радев, П. Енциклопедия на науките за 

образование. Университетско издателство 

Паисий Хилендарски. Пловдив, 2013, с.313 
10. Топузов И. Ерготерапия – ІІІ част. – 

София: РИК Симел, 2009, 179-186. 

11. www.innovativeteachersbg.org/SHU/ 

26.03.2015.  
12. www.zak.bg/521/ /какво-е-

мултидисциплинарен-екип/ 25.03.2015.  

 

Iskra Petkova, PhD 
 Associate Professor 

Medical University – Pleven, Bulgaria  

tel. 0887865667; 
e-mail: petkovai@abv.bg 

 

Danelina Vacheva, PhD 

Chef Assistant Professor  
Department “Physical Medicine, Rehabilitation, 

Occupational Therapy” Medical University, 

Pleven, Bulgaria 
Kinesitherapist in Clinic for Physical Medicine 

and Rehabilitation  

University Hospital, Pleven, Bulgaria 

tel. 0888 77 03 55 
e-mail: danelina@abv.bg 



156 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ             MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM XI (3)  2015   VOL. XI (3)  2015 

                                                                                          

 

 

 

ВЪЗГЛЕДИТЕ НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ ЗА ДЕТЕТО И ДЕТСТВОТО 

 

Тинка Иванова 

 

IDEAS OF MARIA MONTESSORI ON THE CHILD AND CHILDHOOD 

 

Tinka Ivanova 
 

ABSTRACT: In her theory and practice Maria Montessori (1870- 1952 ) continues what Zh. Zh. 

Russeau started as new attitude towards childhood. She reaches new ideas towards the child. 

According to her the child differs from the adult. The need for development is innate in the nature of 
the child. With the help of  the adult the child discovers its independence and makes its choice. The 

education is help in the development of the child. Maria Montessori proves that the child develops in 

the process of its individual activity .She makes a new philosophy. In its center she puts a new person, 
who freely develops his/her character. The mental development starts from birth and is especially 

intensive during the first years. According to the new philosophy the child is a phenomenon. The child 

,driven by an inner mentor, works a lot for building the personality. The adults, the teachers, can only 

help the child in this process by organizing the environment. The article shows the ideas of Maria 
Montessori about the child and childhood. 

Key words: limit of interference, the necessity of development, age periodization, the purpose of 

upbringing, concentration, normalization of the child. 
 

В своята теория и практика италианската 

реформаторка М. Монтесори (1870 - 1952) 
продължава започнатото от Ж. Ж. Русо ново 

отношение към детството, достига до ново 

схващане за детето. Във възгледите си тя 

развива идеите за свобода и самодейност на 
детето, за конфликти между възрастния и 

детето, чието разрешаване променя позицията 

им в процеса на възпитание. Една от 
слушателките на ХХ международен курс 

Монтесори, проведен в Ница през 1934 г., 

представя по следния начин тези новости : "... 
детето не е миниатюрен човек, на който 

възрастният е един модел, но едно същество 

много по-различно от него, със свои 

собствени закони, със свои собствени нужди, 
които са толкова силни и могъщи, че тяхното 

пренебрегване и незачитане може да създаде 

не само недоразумения, но и безконечна 
борба между тях. Като във всяка война 

победата е илюзорна: детето излиза от 

борбата отслабено, отбито от своя път, 

зависимо в своята мисъл, неспособно да даде 
на обществото това, което то е в правото си 

да очаква от него" (Монтесори, 1935, с. 3).  

Според М. Монтесори педагогическата 
наука категорично трябва да разграничи 

детето от възрастния човек, който е едно 

завършено същество, изпълнило основна част 
от работата за своето формиране. 

Възрастният човек изпитва потребност да се 

отдаде на външен труд и за това упражнява 

различни професии. За разлика от него, 
детето е същество в процес на развитие, 

чиято роля е да саздаде човека. Неговата 

работа е вътрешна и на пръв поглед сякаш 
няма видима цел. Според М. Монтесори 

възрастният и детето имат различни мисии - 

единият създава обществото, другият създава 
човека. Чрез възпитанието и образованието 

възрастният налага на детето своите методи 

на труд, търси в него техните проявления и 

качества. На практика детето е принудено да 
се бори с възрастния, за да отстоява своята 

мисия. М. Монтесори го сравнява "с много 

обичан чужденец, но чужденец" (Монтесори, 
1935, с. 4) в света на възрастните. Те най-

често отправят към него забрани и заповеди, 

които ограничават движенията му, а по този 

начин и неговото развитие. Не в тази насока 
са очакванията на италианската 

реформаторка. Тя настоява за реформи, за 

революция във възпитанието и 
образованието, която да промени позицията 
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на детето и неговият творчески дух "да се 

въздигне и да господства в реда на 

ценностите" (Монтесори, 1935, с. 20). 
Въпросът за реформирането на 

образованието винаги е част от най-

значимите обществени проблеми. Той се 
отнася не само до учените и възпитателите, 

но и до родителите. Според М. Монтесори 

модерната педагогика има два основни 

акцента. Първият е свързан с изучаването и 
формирането на детската личност, а вторият - 

със задължението детето да остане свободно. 

Това създава противоречия между свободата 
на ученика и необходимостта в училище той 

да изучава определено учебно съдържание, 

между развититето на индивида и 

изскванията на обществения живот. 
Историята доказва, че във всяко общество 

има неизбежни принуди над личността. 

Обикновено възрастният изисква от детето да 
бъде послушно, да се подчинява на неговата 

воля, но и едновременно с това да бъде 

свободно. Противопоставянето на желания и 
житейски необходимости е източник на 

възпитателни проблеми. Разрешаването им 

изисква реформи в педагогическата наука и 

очертаването на нови пътища за 
възпитанието. Те се налагат и от факта, че 

педагогиката се е насочила към изследване на 

външните явления и прилагането на 
"симптоматично лечение" (Монтесори, 1935, 

с. 8). Според М. Монтесори от медицината е 

добре известно как една и съща причина 
може да има различни прояви. Тяхното 

поединично отстраняване често се оказва 

безполезно."Възрастният е оная всемогъща 

енергия, която властва над детето и му пречи 
да се развива. Пречките, които възрастният 

противопоставя на детето са многобройни и 

сериозни. Те стават толкова по-пакостни, 
колкото повече възрастният се занимава 

непрекъснато с детето и се въоръжава против 

него с науката и правото и с волята да го 

направлява според своите собствени 
убеждения. Следователно най-близкият до 

детето възрастен, т.е. майката или 

възпитателят, е точно оня, който 
представлява най-голяма опасност за 

формиране на детската личност" (Монтесори, 

1935, с. 10) - обобщава италианската 
реформаторка. Този първичен конфликт 

между силния възрастен и слабото дете засяга 

както възпитанието, така и душевния живот 

на човека, обяснява много болести и 
аномалии в характера и чувствата.  

Според М. Монтесори първата крачка за 

разрешаване на възпитателните проблеми 

изисква промяна в нравственото поведение на 
възрастния. Той трябва да стане "смирен, 

скромен и пасивен" (Монтесори, 1935, с. 10). 

Следващата крачка е в подготвянето на среда, 
отговаряща на живота на детето. В тази среда 

не трябва да има пречки за него. Средата 

отговаря на нуждите му. Липсата на пречки 

променя позицията на детето. То вече не е в 
конфликт с възрастния и не развива качества, 

които са му необходими за защита. Вместо 

каприз, разрушителен дух, лъжа, страх се 
формират дисциплина, ред, послушание, 

нравствена чувствителност. Все качества, 

които възрастният се старае да изгради у 

детето по пътя на възпитанието. Възрастният 
вече не  олицетворява силата. Дори той се 

стреми да намали своята активност, за да 

може детето да увеличи своята. Възрасният се 
поставя в служба на детето. Той се разделя 

със своите заблуди, затрудненията, които 

издига както съзнателно, така и несъзнателно 
пред детето. Според М. Монтесори не може 

да се разисква за възпитанието преди да се 

определи позицията на възрестния. 

Вариантите са два. Или той иска да 
господства над детето и да го постави в 

постоянна защита, или го освобождава от 

тази сила. Второто позволява на детето да 
прояви творческите си сили. Това е "по-

справедлива позиция спрямо детето - по този 

път трябва да се отправи науката за 
възпитанието" (Монтесори, 1935, с. 12). 

Възрастният гарантира на детото развитие 

чрез собствена дейност в своя среда.  Той е в 

позицията на негов помощник. Много важно 
е как действа възрастният, защото ако 

направи повече или по-малко от 

необходимото, ще разруши творческия 
импулс на детето. Логично М. Монтесори 

достига до твърдението, че "има, 

следователно, едно вмешателство, една 

намеса, която трябва да се определи, има една 
крайна граница, до която може да се стигне и 

която би могла да се нарече праг на намесата" 

(Монтесори, 1935, с. 13). Определянето му 
става постепенно чрез опита и отношенията 

между субектите на възпитание, чрез 

разграничаване "точните права на учителя" 
(Монтесори, 1935, с. 13).  

Друг фактор при определяне на прага на 

намесата на възрастния е дидактичният 

материал. Последният е научно определен и е 
оставен на разположение на детето. Чрез 
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свободния избор под формата на упражнения 

то развива своята личност. Според 

М.Монтесори съществуват граници както в 
намесата на възрастния, така и за 

дидактичния материал. Всичко в средата, 

обкръжаваща детето, трябва да се дозира. Ако 
дидактичният материал е недостатъчен или 

изобилен, без систематичен  ред, той ще се 

превърне в пречка за развитието на детската 

личност. 
Детето трябва да се движи. По този начин 

то изгражда и обединава мисълта и 

действията си. В противен случай се появява 
вътрешно неравновесие, немощност. Водено 

от своя интерес, детето се насочва към 

усилие, което съответства на ума и личността 

му. Това също изисква промяна на 
възрастния, за да не се превърне той във 

виновник за детските бунтове, 

неспособности, неуспехи.  
Промяната на позицията на възрастния, 

формирането на "новото дете" създават нова 

визия за детството. То вече не се оприличава 
на човек, неуспял в живота, който няма 

енергия и не е способен да полага постоянно 

усилия. Детето не жертва собственото си 

развитие за сметка на развитието на своята 
среда. То не е неин роб и не разрушава 

творческите си енергии. С помощта на 

възрастния детето открива своята 
независимост и прави свободния си избор 

като освобождава в себе си всичко добро и 

велико. Това е "видоизмененият, 
трансформираният човек" (Монтесори, 1935, 

с. 30), който създава едно по-добро общество.  

М. Монтесори вярва в духовното възраждане 

на човечеството и вижда в детето негов 
водач. Според нея "това, което по навик 

наричаме духовен живот, детето ни казва, че 

той е нормалния живот за човека, защото 
нормалният живот е оня, който 

благоприятства да разцъфти това, което е 

духовно у човека" (Монтесори, 1935, с. 30). 

И днес продължава да бъде в сила 
твърдението на М. Монтесори, че духовното 

развитие на човечеството изостава от 

претенциите, които има към него нашата 
цивилизация. И днес образованието се 

свързва предимно с развитие и обогатяване на 

ума, с предаване на знания. Според нея така 
светът не може да се промени към мир и 

хармония. Промяната изисква ново 

отношение към детето, представянето му за 

"творец на човечеството" (Монтесори, 2009, 
с. 16). Ръководена от тези мисли, 

италианската реформаторка приема 

развитието на скритите способности на 

детето за цел на образованието. Изграждането 
на детската личност започва от момента на 

раждане, което поставя началото и на 

образованието на детето. Новороденото не е 
умален възрастен. То притежава "разум, 

способен да абсорбира знания", има 

способност да се самообучава (Монтесори, 

2009, с. 17). М. Монтесори подкрепя 
твърдението на Ганди, че образованието 

продължава през целия живот и в неговия 

център е защитата на живота на индивида. 
Образованието не е подготовка за живота, а е 

самият живот - такъв, какъвто е. То е 

физическа и психическа помощ за развитието 

на личността. Когато образованието се 
разглежда по този начин, се изисква нещо 

повече от физическа хигиена. Последната 

защитава тялото на детето. Според М. 
Монтесори това не е достатъчно. Необходима 

е "психическа хигиена" (Монтесори, 2009, с. 

27), която да защитава разума и душата на 
детето. Поставянето на детето в центъра на 

образованието обединява родителите, 

обществото, държавата в уважението и 

помощта към твърде деликатната дейност за 
формирането на човека, която детето 

извършва под ръководството на "вътрешен 

учител" (Монтесори, 2009, с. 30). Неговата 
съзидателна дейност не намалява 

родителския авторитет. Напротив - ако 

помощта на възрастните се оказва в 
подходяща форма, то тя ще бъде по-ценна за 

него. Детето е труженик,  създаващ  човека.  

То се ражда със съзидателни способности, 

които се развиват при активно 
взаимодействие със средата. 

"Безсъзнателният интелект на детето" 

(Монтесори, 2009, с. 37) прави чудеса. 
Всичко започва от запознаването му с 

обкръжаващия свят. Езикът е един от най-

красноречивите примери в това отношение. 

От всички звуци, достигащи до детето, то 
абсорбира думите и техните значения, 

правилната им употреба в изречения. Може 

да се приеме, че във всяко дете има "грижлив 
вътрешен наставник" (Монтесори, 2009, с. 4), 

способен да получава едни и същи резултати 

от всеки, независимо в коя държава живее. 
Никой учител не може да постигне такива 

резултати в изучаването на езика, както това 

се постига с родния език, усвоен в детството. 

Съществуват психически сили, които помагат 
за развитието на детето. Освен езикът, 
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движенията са друго негово постижение. 

Според М. Монтесори ръцете са инструмент 

на човешкия интелект (Монтесори, 2009, с. 
40). Чрез външния опит, в играта, 

безсъзнателното се превръща в съзнателно. 

Точно този преход тя нарича процес на 
формиране на човека.   

М. Монтесори провежда своите 

експерименти в продължение на четиридесет 

години в различни страни. Италианската 
реформаторка доказва, че детето се развива в 

процеса на индивидуалната дейност. Тя 

създава нова философия на детството, в която 
вижда не толкова нова система на 

образование, колкото нов човек, разкриващ и 

свободно развиващ своя истински характер.  

Именно той е поставен в центъра на 
обучението и възпитанието. Умственото му 

развитие започва от момента на раждане и е 

особено интензивно в първите години от 
неговия живот. Според новата философия 

детето се превръща в чудо на природата. То 

не е безсилно същество или празен съд, който 
трябва да напълним със своята мъдрост. 

Водено от  вътрешен наставник, детето без 

умора и с радост се труди за създаването на 

човека. Възрастните, учителите само могат да 
помогнат на децата в този процес. Според М. 

Монтесори  много психолози, наблюдавайки 

детското развитие, го разделят на определени 
етапи. Те възприемат личността като малка 

величина, намираща се в развитие, като нещо 

растящо, но съхраняващo в процеса на 
растежа първоначалната си форма. Това е 

старата концепция. Новата концепция 

изисква да се говори за няколко типа психика 

и манталитет, характерен за съответния 
период от живота на човека. Според М. 

Монтесори развитието е свързано с нови 

раждания на детската личност. В определен 
момент една психическа особеност на човека 

прекратява своето съществуване и на нейно 

място възниква друга. Първият от  тези 

периоди е от раждането до шестгодишна 
възраст. Независимо от разнообразните 

форми на проявление, типът умствена 

дейност е единна за целия период, макар че 
М. Монтесори го разделя на две подфази - от 

раждането до тригодишна възраст и от три до 

шестгодишна възраст. В първата подфаза тя 
нарича детето "абсорбиращ ум", а във втората 

- "строител на самия себе си" (Монтесори, 

2015, с. 6). От гледна точка на психиката това 

е период на дълбока трансформация на 
личността. Достатъчно е да се види разликата 

между новороденото и шестгодишното дете, 

което вече е готово за училище. 

Следващият период е от шест до 
дванадесетгодишна възраст и е относително 

спокоен период, период на здраве, сила и 

устойчивост. От шест до деветгодишна 
възраст М. Монтесори нарича детето 

"изследовател на обкръжаващия свят", а от 

девет до дванадесетгодишна възраст - "учен", 

(Монтесори, 2015, с. 6). Вторият период е 
най-благоприятен за усвояване основите на 

културата. Детето е постоянно в труда си.  

Опитът доказва, че то може да издържи на 
училищното натоварване. Що се отнася до 

физическото развитие, могат да се посочат 

категорични доказателства за границата 

между първия и втория период. Измененията 
на тялото са очевидни, млечните зъби падат и 

се появяват постоянните. 

Третият перод е от дванадесет до 
осемнадесетгодишна възраст. Детето е 

"социален работник" (Монтесори, 2015, с. 6). 

Това отново е период на бурни 
трансформации, които по своята сила 

напомнят на първия период и също се разделя 

на две подфази - от дванадесет до 

петнадесетгодишна възраст и от петнадесет 
до осемнадесетгодишна възраст. Физическото 

тяло достига до своята зрелост. След този 

период човек расте само във възрастов план.  
Според М. Монтесори официалната 

образователна система несъзнателно отчита 

тези различни типове психика. Като пример 
тя посочва, че неслучайно детето тръгва на 

училище в края на първия период. В много 

страни преходът от началното училище към 

прогимназията е към дванадесетгодишна 
възраст. Третият перод се разделя на два 

етапа на обучение - на незавършено и 

завършено средно образование. Въпреки 
посочените примери, М. Монтесори смята, че 

образователната институция не обръща 

достатъчно внимание на тези промени на 

детската личност. Учениците продължават да 
следват определени учебни програми, 

независимо дали искат или не искат това. Те 

продължават предимно да седят и да слушат 
учителя, макар че учебните  институции се 

различават по интензивността на обучение. 

М. Монтесори приема за остаряло 
твърдението, че най-важният период в 

развитието на човека е обучението във 

висшето училище, когато се формира 

способността за мислене. Според нея това е 
периодът от раждането до шестгодишна 
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възраст, изграждащ комплекс от психически 

свойства, разкриващи човешката 

индивидуалност. Този период може да бъде 
разбаран само ако се приеме, че детето 

притежава друг тип манталитет, различен от 

този на възрастния. Първоначално детето 
действа несъзнателно, обаче е силно 

възприемчиво към средата. Ако се наблюдава 

едно тригодишно дете, ще се установи, че то 

винаги играе с някакви предмети. С помощта 
на ръцете детето въвежда в своето съзнание 

това, което неговият несъзнателен разум вече 

е абсорбирал в себе си. В процеса на своя 
труд детето твори в себе си човека, 

съответстващ на определено време и среда. 

Задача на възрастните е да помогнат на 

детето в неговата работа над собственото му 
развитие. Възгледите на М. Монтесори за 

абсорбиращия ум променят и възгледите за 

възпитанието и образованието, защото 
доказват колко важен се оказва периодът от 

раждането до шестгодишна възраст. Всяко 

препятствие през този период намалява 
възможностите за съзидателен труд на детето. 

Помощта на възрастните и тяхната мотивация 

се променят. Те помагат на детето не защото 

е малко, а защото притежава огромна 
съзидателна енергия, нуждаеща се от любяща 

и умела защита. Образованието не се 

концентрира върху натрупването на знания, а 
върху оказването на помощ в развитието на 

човека. Детето за разлика от възрастния не се 

развива по посока на смъртта, а по посока на 
живота. За него това е радост и щастие. 

Благодарение на собствения си труд и опит 

детето добива интелектуален  ръст и 

физическо съвършенство. Никой не може да 
свърши тази работа вместо него - да създаде 

човека.  

Природата защитава детето. То се ражда 
от любов. Родителите обичат децата си и 

искрено им служат, без да намират това за 

жертва. Според М. Монтесори детето 

внушава на възрастните чувства, които в 
техния свят се приемат за идеални - например 

самоотричане, саможертва. Новороденото 

трябва да извърви пътя на изграждането на 
своята психика. Този процес може да бъде 

сравнен с изграждане на неговото тяло във 

вътреутробния период. Човек преживява два 
пъти ембрионалния период. Първият път е до 

раждането, когато неговото развитие е 

съпоставимо с това на животните. Вторият 

път е след раждането и е присъщ само на 
него. Според М. Монтесори до шестгодишна 

възраст детето придобива човешки 

способности, сила, разум, езикови навици. В 

същото това време то приспособява 
формиращия се в него човек към 

обкръжаващата среда. Затова първият перод в 

развитието на детето е период на адаптация. 
Биологичната му приспособимост се проявява 

особено силно към родното място и родния 

език. Тя се различава от адаптацията на 

възрастния. Нейните различия лесно се 
установяват, ако детето бъде сравнено с 

мисионерите. По собствена воля те отиват в 

дадена страна, но не пропускат да отбележат, 
че жертват живота си за делото. 

Абсорбиращата способност на детската 

психика не само изгражда човека, но и  го 

адаптира към определени социални условия, 
климат, обичаи, манталитет. "Местните" 

черти на поведението на човека са тайнствено 

отражение на това, което се е запечатало в 
него в годините на детството му" (Монтесори, 

2015, с. 14) - отбелязва М. Монтесори. 

Психическата сила, която съдейства за 
формирането на нравствени и социални 

качества, съставляващи цялостната личност, 

тя нарича"мнеме"(mneme). Тази сила 

гарантира адаптацията на човека към 
конкретна историческа реалност. "Мнеме" 

помага на детето да се адаптира към всяко 

ниво на цивилизационно развитие за разлика 
например от античния човек, за когото би 

било невъзможно да се адаптира към 

съвременните условия. Това разкрива една от 
най-важните функции на детството - 

създаването на такъв модел на поведение, 

който позволява на детето както да действа 

свободно във всяка обстановка, така и да 
въздейства върху нея. М. Монтесори 

разглежда детето като свързващо звено 

между различни исторически фази и нива на 
развитие на цивилизацията. Чрез детето могат 

да се подобрят традициите, обичаите на един 

народ. За целта възрастните трябва да 

създадат подходяща среда, от която детето да 
абсорбира необходимото. С помощта на 

обучението може да се достигне до по-голямо 

разбиране, благополучие и духовно 
израстване на народите. Детето е надеждата 

на човечеството за тази промяна. 

Новороденото е надарено с психичен 
живот, но то се нуждае от грижите на 

възрастните. Според М. Монтесори краткият 

миг на раждането трябва да бъде специално 

проучен. Детето не съзнава какво се случва, 
но то страда, страхува се, има нужда от 
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помощ в адаптацията си към физическия свят. 

Реформаторката определя новороденото като 

духовен зародиш, който е в очакване на 
неясни импулси, наситени с потенциална 

енергия и насочващи неговото поведение и 

дейност към околната среда. Тези импулси тя 
нарича "nebule"- "мъглявина". Те имат 

функция да приспособяват индивида към 

обкръжаващата среда и да възпроизвеждат 

социално поведение. 
Ако разумът различава човека от 

животните, то първата задача при появата на 

човека на този свят е свързана с развитието на 
разума. Детето притежава творческа 

възприемчивост, която е основата на 

психическия му живот през първите години 

от детството. То се стреми към свобода и 
постепенно придобива все по-голяма 

независимост. Жизнената сила, която действа 

в индивида и го води по стъпките на 
еволюцията  М. Монтесори нарича "horme" - 

"орме". Тази сила подтиква детето към 

действия и при нормално развитие му носи 
радост и възторг. Чрез нея то преодолява 

дори значителни препятствия по пътя на 

своето развитие. Детето получава различни 

степени на свобода във физически и 
психически план, става независимо. 

Изпитвайки импулса на "покорител на света" 

(Монтесори, 2015, с. 24), детето усвоява 
външния свят, намира го за привлекателен. 

Според М. Монтесори нормалното развитие 

на детето изисква първо "попиване" на света, 
а след това анализирането му. Ако в 

посочения процес то изпитва страх,  

индивидът няма да има влечение към 

външния свят и неговото опознаване. 
Говорейки за свобода и независимост на 

детето, в тези понятия реформаторката не 

влага смисъла на идеали, както това е при 
възрастните хора. Детето получава 

независимост чрез активни действия, а 

свобода - чрез постоянни усилия. Нормално 

развиващото се дете се стреми към свобода. 
Детето с отклонения в развитието не обича 

света, защото вижда в него само препятствия. 

Задача на възрастните е да ги отстранят, да 
направят от пространството стимул за 

действия и източник за получаване на 

собствен опит от детето. Преминаването от 
бездействие към труд трябва да се постави в 

основата на новите принципи на възпитание и 

обучение. Според М. Монтесори това 

съответства на природата на детето и го 
формира като здрав, нормален индивид. 

Човек се ражда със жизнени стимули (орме), 

които са органически слети с общите 

структури на абсорбиращия ум, особеностите 
на който се предопределят от "мъглявините". 

Те са конкретни разновидности на 

проявление на цялостната енергия на 
развитие - horme. Процесът е характерен само 

за човека и се получава при взаимодействие с 

околната среда, което изгражда и неговата 

цялостност. От раждането до тригодишна 
възраст се формират различни мозъчни 

функции, но те започват да се интегрират 

през следващата фаза в детското развитие - от 
три до шестгодишна възраст. Ако външните 

обстоятелства възпрепятстват интеграцията, 

вътрешната енергия развива функциите на 

мозъка, обаче има обща дезориентация, 
отклоняваща ги от набелязаните цели. Това 

води до неправилно развитие на детето. 

Когато външното пространство създава 
условия за съзидателна дейност, то енергията 

се съединява в едно цяло и отклоненията 

изчезват. 
Детето усвоява работата с предмети, която 

е съпроводена с умствена концентрация. Този 

психологически феномен М. Монтесори 

нарича "нормализация". Нормализацията се 
осъществява при концентрация на детето над 

някакъв вид дейност. Последното изисква във 

външното пространство да са заложени 
действия, предезвикващи неговия интерес. 

Предметите трябва да се използват в 

определен ред от детето, да развиват 
координация на движенията му. 

Концентрацията не е просто правилно 

занимание с някакъв предмет, а тя трябва да 

предизвика искрено уважение и интерес у 
детето. Отговорност на възрастните е да 

организират пространството така, че да 

предизвикат "ръст на интереса" (Монтесори, 
2015, с. 31). Свободният избор на занимание е 

необходимо, но не и достатъчно условие за 

нормализация на детето. Водеща негова 

характеристика си остава "усърдието в труда" 
(Монтесори, 2015, с. 31). "Нормализираното 

дете" е дисциплинирано, способно е 

продължително и с радост да се труди, стреми 
се да помага на другите и владее себе си. 

Основно изискване към училището е да 

предостави такива занимания, които 
благоприятстват концентрацията на детето. 

Стимулиращата дейност, уютното място, 

концентрацията допринасят за формиране на 

детската личност и характер. Според М. 
Монтесори в класната стая трябва да има 
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само по един екземпляр от всеки предмет, 

защото "нормализираното" дете спокойно ще 

изчака своя ред. Подготвеното пространство 
се съчетава със свободния избор. Така се 

развиват някои важни черти на общественото 

поведение като уважение към другите, 
сдържаност, търпение. 

М. Монтесори създава нова философия на 

детството, в центъра на която поставя детето 

с неговата потребност от развитие. Основните 
тези в нея са: 

 Възрастният и детето са две различни 

форми на живот. Те се различават по нива на 

развитие, характера на дейността, която ги 
свързва със заобикалящата среда, и по 

формата на ума. Детското мислене М. 

Монтесори сравнява с гъба, която попива 

вода, независимо дали е чиста или мръсна. В 
това отношение отговорностите на 

възрастния са големи, защото той трябва да 

организира среда, в която детският ум да 
намери всичко необходимо и полезно за 

своето развитие. Детският ум постепенно се 

трансформира в ума на възрастен. Той 
преминава от безсъзнателното към 

съзнателното по пътя на усилия, труд и 

любов. 

 Предложената от М. Монтесори 

възрастовата периодизация на детското 
развитие е резултат от многогодишните 

наблюдения на "работата" на децата в 

подготвена среда, съчетана със свободен 
избор и спонтанен интерес. Чрез тази 

периодизация реформаторката защитава 

идеята, че същесвуват различни форми на  
психиката и разума. Тя въвежда понятието 

"сензитивни периоди в детското развитие", 

характеризиращи се с особена чувствителност 

за развитието на определена способност в 

сравнително ограничено време. 

 В процеса на развитие важно място 

заемат "жизнените импулси", mneme, horme, 
nebula и въздействието на обкръжаващата 

среда. В хода на взаимодействието с 

организираното пространство детето 
изгражда себе си и никой не може да го 

замени в тази дейност. В резултат то се 

нормализира. Възрастният има "праг на 

намеса", който му помага да дозира помощта 
си. Потребността от развитие е вътрешно 

присъща на детската природа. 

 Възпитанието е съдействие в 

психофизическото развитие на детето. То 
започва от момента на раждане на детето и 

има за цел постигането на хармония, 

създаването на хармонично общество.  
М. Монтесори създава хуманна система за 

образование, която не само надживя своята 

създателка, но и показа пътя на човечеството 

за неговото духовно възраждане чрез детето. 
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В края на ХІХ век и първите десетилетия 

на ХХ век в Западна Европа и САЩ се създа-
ва т.нар. "нова дидактика", която се противо-

поставя на традиционната дидактика, превър-

нала в предпочитан предмет на своите изс-
ледвания преподаването. Въпросът за учеб-

ния процес е централен проблем за "новата 

дидактика". Училищната организация, учеб-

ните програми, действията на учителя имат 
според нея значение дотолкова, доколкото 

подпомагат учениците да се учат. Под влия-

ние на зараждащата се психология на учене, 
на постигнатите резултати от опитните учи-

лища, в търсене на новото българските при-

върженици на "новата дидактика" се насочват 

към използване на естествените закони на 
детското развитие за организиране на различ-

ни образователни въздействия и взаимодейс-

твия. Това рефлектира пряко върху теорията 
за учебния процес, чиято основна задача се 

свежда до разкриване на психическите проце-

си, които се извършват в детското съзнание 
при обучението, за да може то да се слее с 

естественото саморазвитие на детето.   

Един от изявените български представите-

ли на "новата дидактика" е Антон Борлаков. 
Той прозира в естествения ход на учебния 

процес хода на волевия процес. В него дидак-

тикът разграничава три основни момента, 

които зависят до голяма степен от естеството 
на учебния материал, от задачите на обучение 

и от развитието на учениците. Според него 

единството между учебен и волеви процес 
създава "обмислен волеви процес", който има 

следната дидактическа схема: 

І. Насочване и подтикване на волята 

/насоки за работа:1. Цел; 2. Мотиви; 3. Под-
буди/. 

ІІ. Откриване, обмисляне  и определяне на 

реда на работа: 1. План; 2. Средства; 3. Пох-
вати. 

ІІІ. Изпълнение: 

1. Търсене и възприемане на конкретния 

материал: 
а) чрез непосредствени наблюдения /в 

природата и обществото/; 

б) чрез опосредствени наблюдения 
/картини, модели, карти/; 

в) чрез четене и слушане /разходки, списа-

ния, документи/; 
2. Преработка на конкретния материал: 

а) подреждане, асоцииране, систематизи-

ране; 

б) преработка чрез фантазията; 
в) логическа преработка. 

3. Изразяване /приложение/: 
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а)  устно;  б) писмено; в) чрез рисунки и 

чертежи;  г) чрез ръчна работа; д)  инсцени-

ране. 
Според Ан. Борлаков посочените процеси 

не могат да бъдат разграничени в детското 

съзнание, както това е направено в схемата. 
Тя се използва от учителите, за да ръководят 

обучението, но не е всичко, което се извърш-

ва в ученическото съзнание. Учителите под-

бират и прилагат тези части от схемата, които 
съответстват на психическото развитие на 

обучаваните и на учебното съдържание. 

Учебно-волевият процес не се вмества в един 
учебен час.  Първите две части от него се 

изпълняват няколко дни или седмици по-рано 

от разработването на учебния материал. Учи-

телят предварително съобщава на учениците 
какво ще учат, с каква цел и защо ще го учат. 

Той им поставя задачи за търсене на конкрет-

ни материали като представя източниците, 
похватите и средствата, които могат да се 

използват. Ан. Борлаков посочва някои изис-

квания към тези задачи: да не са многоброй-
ни; да са конкретни и ясно формулирани; да 

имат поставен срок за изпълнение. 

След като учениците извършат възложена-

та им работа, в посоченото време, излагат 
събрания конкретен материал и го разработ-

ват под ръководството на учителя. Така се 

дава простор на тяхната активност и само-
дейност, едновременно се развиват волята и 

ума им. Наличието на желание и възможнос-

ти за образование, но изразени от позицията 
на обучаваните, превръщат учебния процес в 

единен учебно-волеви процес.  

Според Ан. Борлаков дидактическата схе-

ма за формиране на умения е изградена върху 
същите принципи, както тази за знанията. Тя 

има по-опростен вид: 

І. Насоки на волята: 1. Цел, зададена във 
форма на конкретна задача; 2. Мотиви; 3. 

Подбуди за решаване на задачата. 

ІІ. Откриване, обмисляне и определяне ре-

да на работата: 1. План; 2. Средства; 3. Пох-
вати. 

ІІІ. Изпълнение. 

Промените в схемата се определят от вида 
на уменията, от развитието на учениците и от 

учебното съдържание. Ан. Борлаков търси 

образователната ценност на уменията в начи-
ните за тяхното постигане. Особено важни в 

този процес са усилията, ума и волята, които 

учениците влагат. Той изисква техния труд да 

бъде предимно творчески. 

По този начин единството между учебен и 

волеви процес превръща учениците в пъл-

ноправен и реален субект на обуче-
ние.Дейността им е целенасочена, но съобра-

зена с техните потребности и нитереси. Осъз-

наването на ученето като собствена цел пред-
полага влагане на лични усилия за постигане-

то й. Знанието не се натрапва от учителя или 

от учебника, а удовлетворява някои от пот-

ребностите на учениците, което мотивира и 
усвояването му. Ролята на учителя остава 

значима - той осигурява условията, гаранти-

ращи възможностите на учениците да форму-
лират целите на своята дейност. Във възгле-

дите на Ан. Борлаков структурата на учебния 

процес се определя от хода на волевия акт на 

обучавания, което означава, че за него учеб-
ният процес е преди всичко психически про-

цес. Той е жизнен, активен и целенасочен, 

защото детето не е само мислещо, но и дейст-
ващо същество.  Учебният процес трябва да 

се съобрази със следните постановки: 

 между физическото и психическото 

развитие на детето съществува тясна връзка, 
подчинена на общи биологични закони и 

нейното нарушаване спъва хода на самото 

развитие; 

 естественият ход на детското развитие 

преминава през определени последавателни 
стадии и периоди; 

 всеки период има своя специфична 

характеристика - детето има особени психо-

физически нужди, интереси, начин на живот, 
различни както от тези на възрастните, така и 

от ония в предходния или следващия период 

на развитие; 

 господстващите интереси се променят 

във всеки период в строга последователност, 

като от интересите през един период се раз-

виват интересите за следващия период; 

 естественото развитие на детето се 

извършва правилно само тогава, когато се 
задоволяват напълно господстващите интере-

си през всеки период; 

 ако останат незадоволени интереси, те 

спъват или забавят детското развитие. 
Друг привърженик на "новата дидактика" е 

Първан Заимов. Той поставя в основата на 

учебния процес естествения познавателен акт. 
Педагогът се обявява против едностранчиво-

то му анализиране само като мисловна дей-

ност и подчертава неговата цялостност като 

интелектуален, чувствен и волеви акт. Чрез 
познавателния акт човек естествено достига 
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до познание и творчество, формира изследо-

вателско отношение към действителността. 

Когато елементите му се превърнат в елемен-
ти на учебния процес, се получава изследова-

телско-творчески учебен процес, чиято струк-

тура съдържа едновременно психологически 
и гносеологически компоненти. Като използ-

ва възгледите на Дж .Дюи, П. Заимов доказва, 

че естественият познавателен акт преминава 

през следните етапи на развитие: 

 състояние на психическо затруднение 

- то е резултат от интелектуални, емоционал-

ни, волеви процеси, които отклоняват лич-

ността от познатото и обичайното; характери-
зира се с напрежение, безпокойство, възбуда; 

 концентриране на психиката върху 

източника на затруднения - ученикът е изпра-

вен пред проблем и за неговото разрешаване 
той мобилизира своя опит, мисли, чувства, 

воля; тези два момента не се извършват един 

след друг, а са един в друг; 

 търсене на възможности за разреша-

ване на затруднението чрез формулиране на 
догатки, предположения, хипотези; 

 критично оценяване на набелязаните 

възможности, което изисква отново да се 

преценят фактите, да се извършат наблюде-
ния, изследвания; 

 задълбочаване и окончателно обосно-

ваване на новата истина. 

Върху основата на посоченото П. Заимов 

достига до гносеологическа схема на познава-
телния акт, който от позицията на гносеоло-

гията е интелектуален процес и има следния 

вид: индукция - хипотеза - дедукция - индук-
ция. Хербартианската теория за учебния про-

цес не се вмества в очертаните контури, за-

щото превръща детето "в робски подчинено и 
пасивно възприемащо същество" (Заимов, 

1935, с. 148 ), а то е емоционално същество, 

обичащо свободата си.  Тази теория не се 

съобразява с неговите особености на индиви-
дуален и социален субект, който се увлича 

бързо, действа спонтанно, но не и продължи-

телно. П. Заимов разглежда учебния процес 
като изследователско-творчески процес, за-

щото събира в единство самодейността на 

волевия акт, силата на емоциите и дълбочи-
ната на ума. Процесът има две разновидности 

със следните структури: 

 предимно изследователски учебен 

процес - проблемно състояние - догатки, 

предположения, хипотези - планиране и орга-
низиране на изследванията - провеждане на 

изследванията - докладване на полученото - 

систематизиране на постигнатото; 

 предимно творчески процес - твор-

ческо състояние - проекти за творчество - 
преценка на проектите - изработване на про-

ектираното - преценка на изработаното - сис-

тематизиране на постигнатото. 
Според П. Заимов изследователско-

творческият процес започва с предварителна 

подготовка. Тя има за цел да очертае центро-

вете, темите, жизнените проблеми и да създа-
де средата, в която всеки ученик може да 

прояви себе си. След това се оформят групите 

за работа, осигурява се гъвкава организация 
на обучението, която не е "скована" във вре-

мето и пространството.  Начален момент на 

работата е поставянето на детския колектив в 

проблемно-творческо състояние чрез проект 
или комплекс. Последният се разделя на по-

малки части, а разработването им се възлага 

на отделни ученици или подгрупи. Набеляз-
ват се възможните решения на проблемите. 

Колкото вариантите са повече и по-

разнообразни, толкова дидактическата стой-
ност на съответния материал е по-голяма. 

Според П. Заимов учителят не трябва да под-

сказва верните решения, дори е допустимо да 

подвежда учениците съзнателно, за да създава 
поле за изследване. Обсъждането на идеите е 

възможно да се осъществява без учителя, в 

естествения колектив или в подгрупата. При 
сложни проекти се налага планиране и орга-

низиране на изследването. До истината уче-

ниците достигат чрез опити, наблюдения, 
създаване на уреди. Тези задачи могат да бъ-

дат индивидуални или групови, в зависимост 

от броя на хипотезите. След реализиране на 

възможните решения се достига до обобща-
ване и преценка на резултатите. Необходимо 

е да се използват различни дейности, за да се 

осигурят условия за развитие на всеки уче-
ник. Систематизирането като елемент от ди-

дактическата схема се появява периодично. 

Според П. Заимов разновидностите на изс-

ледователско-творческия процес не трябва да 
се разглеждат като два вида учебни процеси, 

а само като две страни на познавателния акт, 

които могат да преобладават повече или по-
малко. Последното се определя от характера 

на учебните предмети и използваните дидак-

тически материали. Същественото е, че за 
всеки отделен индивид познавателният акт 

протича различно в зависимост от неговия 

опит, знания, жизнена среда, светоглед. П. 

Заимов защитава тезата, че има толкова раз-
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новидности на познавателния акт, колкото 

познаващи съзнания има. Двете основни раз-

новидности са само най-общите логически и 
психологически контури на това разнообра-

зие. Посоченото окончателно разграничава 

изследователско-творческия учебен процес от 
хербартианския учебен процес. Той има 

проблемен и активен характер, изгражда се 

върху групова организация на обучението. Не 

е сложен процес, защото представлява теоре-
тично обяснение на онова, което детето из-

вършва свободно и спонтанно в ежедневието 

си. Процесът отразява естествения живот на 
развиващия се индивид и му предоставя ус-

ловия да изследва и да опознава света край 

себе си. Изследователско-творческият учебен 

процес укрепва вярата в неговите сили, фор-
мира нравствено съзнание, чувства и воля.  

Димитър Правдолюбов използва понятие-

то "образователен процес". Той го определя 
като"душевната работа, която се извършва в 

съзнанието на ученика от възприемането на 

известно знание до преобразуването му в 
навик и действие" (Правдолюбов, 1936, с. 52). 

В духа на педагогиката на действието  и възг-

ледите на европейския реформатор В. А. Лай  

той анализира учебния процес като триетапна 
реакция на индивида, включваща възприема-

не, вътрешна преработка и приложение. Д. 

Правдолюбов извежда дидактически правила 
за всеки от етапите. При възприемането се 

спазва следното: 

 образователното съдържание се взема 

от област, която най-пълно задоволява инте-
ресите от съответния период на детското раз-

витие и по обем и начин на разпределение се 

съобразява с тях; 

 при подбора и структурирането на 

учебното съдържание инициативата принад-
лежи на ученика, определя се от неговия вът-

решен импулс; 

 образователният процес се пренася 

сред природата, а ако това е невъзможно, 
тогава природата присъства в училищното 

обучение; 

 не се пристъпва към наблюдение и из-

следване, ако не е осигурена необходимата за 
тях подготовка на учениците; 

 образователният процес се слива с 

природата и живота, словесното обучение се 

свежда до минимум. 

В етапа на преработване Д. Правдолюбов 
подчертава необходимостта от пълна хармо-

ния на образователния процес с детската ак-

тивност и самодейност. По този начин той 

подпомага развитието на учениците, което е и 

една от целите му. За да се гарантира детската 

активност, педагогът препоръчва отстранява-
нето на всички пречки, независимо дали те 

произтичат от ученика, от учебното съдържа-

ние или от съответния период на развитие. 
Добре е физическата активност да предшест-

ва психическата. Д. Правдолюбов подчертава 

доминиращата роля на ученическата самои-

нициатива, независимо от вида активност. 
Последният етап на образователния про-

цес е изпълнението или приложението. То 

има за цел да превърне знанията в навик и е 
задължителен, завършващ етап. Най-често Д. 

Правдолюбов изисква изпълнението да се 

изразява с творчески труд, а образователната 

практика да обръща по-голямо внимание на 
упражненията за развитието на окото и ръка-

та на ученика, необходими за всеки вид дей-

ност. 
Българският педагог представя учебния 

процес като триетапна реакция, но не използ-

ва специални понятия за означаване на етапи-
те. Запазвайки характеристиката на експери-

менталистите, Д. Правдолюбов ги разглежда 

прагматично, с цел извеждане на дидактичес-

ки правила, а не теоретичното им доказване. 
Генчо Пирьов приема възгледите на У. 

Килпатрик и Дж. Дюи за учебния процес като 

работен процес и не внася промени в неговата 
структура: "Учебната  работа" включва пос-

тавяне на цели, съставяне на план, изпълне-

ние на плана, оценяване на резултатите. За 
учениците тя е естествен жизнен акт и ако не 

се свързва с дадена цел, е възможно обучава-

ните да спестяват усилията си. Целта обусла-

вя всички следващи стъпки в образователния 
процес. Придържайки се към възгледите на 

Дж. Дюи, българският педагог я разграничава 

от импулса и желанието, защото тя съдържа 
представа за финала, към който се стремят 

учители и ученици. Завършеният цялостен 

учебен акт се състои от поставяне на цели, 

изпълнение и оценяване на дейността на обу-
чаваните. Затова според него има смисъл 

единството между волеви и учебен процес, 

тъй като целта е много съществен момент. 
Планът за действие се изработва с оглед на 

това. Основно изискване е изпълнението да 

съответства на набелязания план и установе-
ната цел. Последната е съществен критерий за 

контролирането и оценяването както на от-

делните действия на учениците, така и на 

крайния резултат. 
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Специализацията при П. Петерсен и науч-

ната подкрепа на немския педагог помагат на 

Найден Чакъров да издаде книгата "Учебният 
процес", в която той разглежда актуални ди-

дактически направления, свързани с ученето 

и процеса на обучение. Като автор на първия 
предговор П. Петерсен пожелава идеите на 

"новата дидактика" да намерят "плодоносна 

почва" в отечеството на българина, защото 

тази дидактика поставя ученика в активна 
позиция и превръща ученето на ученика в 

работа.  В книгата си Н. Чакъров представя 

възгледите на О. Месмер, А. Месер, В. А. 
Лай, О. Шайбнер, Е. Кьолер и П. Петерсен. 

Посочените педагози поставят в центъра на 

обучението ученето, което се осъществвява 

чрез дейност и самодейност на учениците, 
насочени към придобиване на личен опит.  Н. 

Чакъров подробно обяснява Седмичния план 

за работа на средната група в Йенското уни-
верситетско училище. Така в книгата си той 

запознава българските учители с образец за 

групова организация на обучението и прави 
по-достъпни за тях теоретичните постановки 

на П. Петерсен за Йена-план. 

Българските привърженици на "новата ди-

дактика" приемат идеята на У. Килпатрик, че 
главната задача на учителя е да помогне на 

ученика да си помогне сам. Според П. Заимов 

обучаващият е преди всичко организатор на 
детската самодейност. От него се изисква да 

познава състоянието и тенденциите в разви-

тието на педагогическата наука,  проблемите 
на своето време, условията, в които се намира 

училището. Познавайки детето и законите за 

неговото развитие, той съобразява, адаптира 

образователния процес към учениците, а не 
обратното. Само учител, който е добър орга-

низатор и ръководител, може да създава бла-

гоприятна за обучение атмосфера. В рефор-
маторските възгледи важно място заема лю-

бовта към детето. Тя е необходимо условие за 

осигуряване на доверие и уважение към уче-

ниците, превръщането им в реален субект на 
обучението. 

Основни компоненти в работата на учите-

ля са: ориентиране в психическия облик  и 
жизнения опит на децата, подреждане на сти-

мулираща образователна среда, организиране 

на обществения живот на класа, подбор на 
учебно съдържание и конкретни занимания 

на учениците.  Първият компонент е необхо-

дим не само на учителя, но и на учениците. 

Ученикът има потребност от опознаване на 
новата учебна среда, да се ориентира в нея 

чрез непосредствено общуване с другите деца 

и с учителя. Според  Г. Пирьов този момент е 

неизбежен не само в началото на учебната 
година, но и в известна степен и в началото 

на всеки учебен ден. 

Вторият компонент в дейността на учителя 
се отнася до подреждането на средата в нача-

лото на учебната година и преди всяка нова 

дейност на учениците. "И в двата случая из-

куството да се подбира обстановката се със-
тои в това тя да подсказва повече нови въз-

можности, отколкото окончателно да е за-

вършена; да бъде преднамерено наредена, но 
да не бъде натрапена и чужда. С други думи, 

тя трябва да бъде жива, променяща се, за да 

може да расте и да се изменя заедно с интере-

сите и нуждите на децата" (Пирьов, 1933, с. 
106) - обощава Г. Пирьов. Това изисква твор-

ческа среда, която стимулира обучението на 

детето, не сковава неговото движение и му 
предоставя възможности за създаване на соб-

ствени произведения. Учителят носи отго-

ворността за създаване на класна стая, в която 
всички деца могат да намерят подходящи 

занимания през целия учебен ден. Обучение-

то трябва да се осъществява в условия, доб-

лижаващи се до живота на детето извън учи-
лището. 

Третият компонет в работата на учителя е 

свързан с организиране на обществения жи-
вот на класа. Основен принцип, върху който 

се изграждат взаимотношенията между учи-

тел и ученици, между самите ученици, е 
принципът на взаимно уважение и доверие. 

Необходими са общи дейности, ангажиращи 

членовете на малкото общество за постигане-

то на общи цели. Българските привърженици 
на реформаторската педагогика обръщат осо-

бено внимание на уменията на учителя да 

превежда в хармония общите образователни 
цели с тези на групата и на отделната лич-

ност. В процеса на обучение той едновремен-

но е ръководител и сътрудник, партньор. Не е 

достатъчно да бъде само ръководител, защото 
това ограничава детската инициатива. Не е за 

предпочитане и да бъде само сътрудник, тъй 

като не изпълнява ръководните си функции. 
Отношенията в класа се определят от прин-

ципите за естественост в общуването, сво-

бодно социално взаимодействие и взаимно 
сътрудничество. Учителят организира учени-

ците и гарантира тяхното развитие в очертани 

граници. 

Друг съществен момент от дейността на 
учителя е подборът и структурирането на 
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учебното съдържание, разумното разпределе-

ние на участието му в работата на учениците. 

За представителите на "новата дидактика" 
несъответствието, което се наблюдава между 

детските интереси и учебното съдържание, е 

един от най-съществените недостатъци на 
класическото обучение. Подражавайки на 

европейските педагози, те се обявяват против 

неговия формален и абстрактен характер, 

който лишава ученика от собствен опит и 
положителни емоции в името на научната 

символика.Учебното съдържание е нещо раз-

лично за учения, за учителя и за ученика. 
Позициите на тези субекти в обучението мо-

гат да се доближават, но границата между тях 

никога не изчезва напълно. Педагозите ни 

изказват идеи за подбор и структуриране на 
учебното съдържание, в резултат на които се 

появява комплексна учебна програма. Нейни-

те основни характеристики са: 

 групиране на съдържанието на обуче-

нието около жизнени области, проблеми, 

проекти, т.е. около конкретни области от 

близката до детето среда, които съответстват 
на неговите потребности и интереси; 

 предвиждане на различна продължи-

телност от време за изработване на отделни 

проекти, комплекси; времето не се регламен-

тира в учебни часове, а в брой учебни дни, 
седмици или единици; 

 подреждане на учебното съдържание 

не според научната класификация, а според 

живота, т.е. както съществува в обективната 
действителност. 

Ан. Борлаков, П. Заимов, Д. Правдолюбов, 

Г. Пирьов и Н. Чакъров познават чуждест-
ранната реформаторска теория и практика и 

чрез дидактическите си възгледи я правят 

достъпна за българските учители. Общото във 

възгледите им за учебния процес е, че те са 
теоретична компилация от свободно възпита-

ние, педагогика на действието и трудово-

училищна педагогика. Във възгледите на бъл-
гарските представители доминират постанов-

ките на функционалната образователна пара-

дигма - те приемат първичността на функция-
та над формата. Нейната същност се изразява 

в това, че ученикът, воден от своите нужди, 

потребности и интереси, действайки открива 

света край себе си. Педагозите ни поставят 
акцента върху динамиката на психическите 

състояния на учениците, защото според тях 

обучението подпомага естественото им само-
развитие. Други характеристики на учебния 

процес са: организираност, целенасоченост, 

жизненост, активност, както и елементи на 

непреднамереност и спонтанност. Той е цент-

риран към ученето и се разглежда като про-
цес на придобиване и обогатяване  на личния 

опит на ученика, процес на смяна на стадиите 

на този индивидуален опит. Затова класичес-
кият дидактически триъгълник учене - препо-

даване - учебно съдържание е под формата на 

учене - учебно съдържание - ръководство, 

консултиране. Педагозите ни определят учеб-
ния процес и като образователно взаимодейс-

твие между дейносттта на учениците и дей-

ността на учителя. В духа на реформаторска-
та педагогика от края на ХІХ век и началото 

на ХХ век те се противопоставят на хербарти-

анския учебен процес, който се характеризира 

с образователно въздействие и цели форми-
рането на многостранен интерес. 

Учебният процес в "новата дидактика" се 

отличава с проблемен характер, защото пос-
тавя детето в среда, която го провокира и то 

се учи да решава възникналите проблеми чрез 

разнообразни дейности. Специфичността на 
проблемите в сравнение с традиционното 

обучение  се изразява в реалността им, тъй 

като съществуват обективно в света, в който 

детето живее и се развива, и са предизвикали 
неговия интерес. Чрез анализ на ситуацията, 

възприемане на конкретен материал, прово-

кация от страна на учителя, житейският проб-
лем се превръща в учебен проблем. В след-

ващия момент от учебния процес ученикът 

търси възможности за неговото разрешаване, 
набелязва хода на работата си, целите. Чрез 

участие в дейностите той достига до истина, 

която е принципно нова за него. В този про-

цес    
ученикът създава собствен продукт, т.е. 

откритието му приключва с разглеждане и 

оценяване на резултатите от неговата дей-
ност. 

Българските представители на "новата ди-

дактика" не само критикуват хербартиантсво-

то, но и успешно представят своите виждания 
за нови пътища в нейното развитие, трасира-

ни от европейските реформатори. 
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Посвещава се на 120-ата годишнина от 

смъртта на Петко Р. Славейков (1827-1895) 

 

Въведение 

 

През епохата на Българското възраждане 
училището е във фокуса на внимание на 

всички обществени дейци. Просвещенските 

идеи, които издигат в култ образованието и 
науката, проникват и сред българското об-

щество и предпоставят интереса към учили-

щето. То става предмет на обсъждане на 

страниците на периодичния печат. Като учи-
тел и журналист, Петко Славейков не остава 

безразличен към проблемите, свързани с учи-

лището, и той представя своите възгледи от-
носно целите, структурата, управлението и 

финансирането му в много от своите статии и 

мемоари. Целта на настоящото изследване е 
изясняване на тези възгледи.    

Критика на съвременните му училища 

Славейков е противник както на старото 

килийно училище, така и на елиногръцкото 
училище. Според него общото между двете е, 

че не предлагат необходими и полезни зна-

ния. Гръцките училища превъзхождат килий-
ните по отношение на материалната база – те 

са в “здания добре изградени и с добри фон-

дове снабдени”, докато килийните се поме-

щават в “прости стаи..., често и без одър и 
дечицата с торбичка на рамо намираха ся 

повечето натъркаляни по земята като прасе-

та” (Славейков, 1980, т.6, с.56). Но според 
Славейков гръцките училища са по-вредни за 

българските деца, защото възпитават в над-

менност и високомерие, а килийните училища 

съхраняват природната скромност на своите 

възпитаници. “Първите – пише той – преда-

ваха четирите тома на Патуса, вторите науст-
ницата; няма да сте любопитни, верваме, за 

успехите и на едните, и на другите, но длъж-

ност ни е да ви забележим, че надарените от 
мъдростта на Патуса, който ся изучаваше 

едвам в осем години,  напояваха ся и напоя-

ват ся с една надменност и гордост луциферс-
ка и това е естествено, кога това учение екзо-

тическо и на народа, и на мястото не е никому 

понятно... А децата, които ся учеха на науст-

ница, имаха поне това, че сохраняваха с пър-
вата простота и неучение природната си 

скромност и народният си здрав разум” (Сла-

вейков, 1980, т.6, с.56-57).  
Славейков се обявява и против обучение-

то на българчета в турските училища (освен в 

гимназиите и университетите), “защото неж-
ният възраст на децата преди всичко изискува 

религиозното им възпитание” (Славейков, 

1980, т.5, с.372).  

Той подлага на критика и новобългарски-
те училища. Обучението в основните учили-

ща според него “страда” от липса на подхо-

дящи учебници, методи на обучение и учите-
ли. “Скудост в книги, лишение в метод на 

преподавание, безотборност в  персоналът на 

учителите, ето всичко онова, с което могат да 

ся похвалят основните наши училища – пише 
той; - а тези на съседите ни османлии не са 

по-прокопсани от нашите” (Славейков, 1980, 

т.6, с.143). Средните училища според Славей-
ков също не удовлетворяват потребностите на 

българското общество - те са малко и не 

предлагат необходимите полезни знания на 
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учениците. “Средните ни училища като са 

твърде малко, то и колкото са, чакат за волята 

и за ръцете на онези, които да поулучшат 
състоянието им; нам ни трябат съществени 

знания, а в тези наши училища тази потреба 

едва ли се доставя в най-ниска мяра” – пише 
той (Славейков, 1980, т.6, с.143).   

Българският педагогически мислител не 

остава на ниво критика на съществуващите 

училища. В много от своите статии представя 
възгледите си за желателното училище.  

Цели на училището 

  Славейков посочва три основни цели на 
училището: “умственото развитие на учени-

ците” – интелектуално възпитание, “облаго-

родяване на ученическия дух” - нравствено 

възпитание и “телесно усъвършенстване на 
учениците” - физическо възпитание.  

Той свързва реализацията на първата цел 

с необходимостта от създаване на учебен 
план съобразно възможностите на учениците, 

подбор на подготвени учители и снабдяване 

на училищата с необходимите учебни средст-
ва – напр. уреди по физика и химия (Славей-

ков, 1981, с.82-83).  

 Славейков извежда като главна цел и  

нравственото възпитание на учениците. Спо-
ред него умственото развитие, лишено от 

“душевно благородство”, е несъстоятелно и 

даже вредно. “Силен ум е добро оръжие – 
пише Славейков, - но не в развратно сърце, 

както и острий нож е добро оръжие, но не в 

ръцете на убийци” (Славейков, 1981, с.83). За 
постигането на тази цел българският мисли-

тел препоръчва изучаването на учебни пред-

мети, с вързани с религията и нравствеността. 

Той поставя определени изисквания относно 
преподаването на тези предмети - не с “хлад-

нокръвие, невнимание и лекост”, защото та-

кова отношение на учителя въздейства небла-
гоприятно върху учениците. В резултат то 

води до равнодушие към всичко, което се 

отнася до религията и нравствеността. Лич-

ният пример на учителя също следва да е 
подчинен на тази цел. “Поведението и живо-

тът на учител я трябва да са главните му 

сподвижници в това” – препоръчва Славейков  
(Славейков, 1981, с.83). 

Третата цел свързва с физическото възпи-

тание. Според Славейков то неправилно е 
подценено в българските училища. Той по-

сочва за пример европейските училища, в 

които гимнастиката заема основно място сред 

изучаваните предмети. Славейков смята, че тя 
е важно средство за съхраняване на здравето, 

за привикване към активен живот (“за отбяг-

вание на леност и приучване на трудолю-

бие”), за формиране на физически качества 
(дава на тялото гъвкост, жилавост и пърга-

вост). Той разглежда физическото възпитание 

като основа на интелектуалното, като цитира 
пословицата “Здрав ум в здраво тяло” (Сла-

вейков, 1981, с.84). 

Структура на училищната система 
На основата на лични впечатления, при-

добити по време на обучението му, на добра-

та осведоменост за съвременното състояние 

на българските училища, получена вследст-
вие на педагогическата му практика, както и 

сведения за образованието в САЩ и някои 

европейски страни, Славейков изгражда своя-

та позиция за структурата на училищната 
система и препоръчва в нея да се включат 

следните видове и степени училища. 

На преден план той извежда необходи-
мостта от изграждане на първоначални учи-

лища, в които се поставя основата на образо-

ванието. “Просвещението на един кой да е 
народ поченва от долу, от коренът, а не от 

върхът – пише Славейков: - основните или 

първоначалните народни училища са отреде-

ни да положат първият, но затова и най-
важният темел за образований живот на един 

народ” (Славейков, 1980, т.6, с.152). Според 

него първоначалните училища са фактор за 
най-бързо и лесно постигане на нравствено и 

материално благосъстояние. Затова извежда 

грижата за увеличаване на техния брой и по-
добряване на състоянието на обучението в 

тях като “най-първа и най-светата длъжност” 

на онези, които желаят прогрес на дадена 

държава (Славейков, 1980, т.6, с.535). Възгле-
дът му за ролята на първоначалното училище 

за развитието на децата е отразен в призива 

към родителите: “Родители! Ако обичате оте-
чеството, ако желаете благополучието на че-

дата си, не бивайте немарливи към първона-

чалните училища, не си въобразявайти, че 

като са за малките деца, та са и за малко вни-
мание достойни” (Славейков, 1980, т.5, 

с.250). 

Според Славейков важна задача, която 
трябва да реши българският народ, е изграж-

дането и на по-високи образователни степени. 

През август 1869 г. в статия във 
в.”Македония” той пише, че класни училища 

(надстройка над началните взаимни училища) 

има много, но средни училища липсват (Габ-

ровското училище се развива в пълно средно, 
а Пловдивското – в непълно средно през 70-те 
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години на ХIХ в.). Затова Славейков  опреде-

ля като “велика идея” изграждането на пълна 

гимназия и призовава: “Нека убо съгласим 
силите си и дружно, всенародно да предпри-

емем устроението, ако не на друго някое по-

високо народно училище, а то поне на една 
пълна гимназия, в която като свършват уче-

ниците да могат да постъпят в кой да е уни-

верситет. Нека положим всичките си грижи за 

осъществяването на тази ВЕЛИКА ЗА НАС 
ИДЕЯ [к.н.], на тази необходима народна 

потребност – (Славейков, 1980, т.6, с.284).  В 

статията си “Работи на представителите” 
Славейков посочва аргументите си за ползата 

от такова учебно заведение: 

1. Младите българи ще се обучават съоб-

разно българския дух и интереси. “Учениците 
по-малко ще усвояват чужди духове, по-

малко ще прегръщат чужди интереси и по-

малко ще си губят народната боя”. 
2. Това училище ще запази чисти нравите 

на учениците, тъй като те ще се обучават сред 

“единородци и познайници” и няма да се пок-
варят, както става в чужбина, където липсва 

родителски надзор. 

3. Ще бъде по-достъпно, тъй като ще при-

ема бедните ученици безплатно, а от по-
богатите ще взема по-ниска такса за обуче-

ние. 

4. Българският език ще претърпи положи-
телно развитие, тъй като ще се обработва 

постоянно както чрез преподаването, така и 

чрез съставянето на учебници. 
5. Българската книжнина ще получи тла-

сък на развитие, тъй като учителите и учени-

ците ще спомогнат за книжовното обогатява-

не. 
6. Това училище ще изпълнява ролята на 

“добър надзирател и ръководител” на остана-

лите български училища, ще отбелязва проб-
лемите и ще посочва средства за решаването 

им, т.е. ще осъществява и методическо ръко-

водство. 

7. То ще има и представителни функции – 
“ще ни представи пред светът и пред прави-

телството като народ усърден към просвеще-

нието и достоен за по-добра участ” (Славей-
ков, 1980, т.6, с.514-515). 

Славейков посочва необходимостта и от 

откриване на български професионални учи-
лища - земеделски и занаятчийски. Според 

него теоретични знания по земеделие следва 

да се преподават и в другите училища. “Днес 

за каквото и да е занятие нужно е и теория, 
нужно е училище - пише той; - а колко повече 

те са нужни за едно занятие, с което ся зани-

мава най-грамадната част на народа ни?” 

(Славейков, 1981, с.76).    
Славейков разглежда откриването на пе-

дагогически училища, в които да се подготвят 

квалифицирани учители, като важна и неот-
ложна задача. Липсата на подготвен педаго-

гически персонал посочва като основен не-

достатък на съществуващите български учи-

лища. Причината за това според него е: “за-
щото не е имало и няма педагогически заве-

дения, и повечето от учителите са самозванци 

и нямат нужните педагогически знания. Това 
е един недостатък, който най-много пречи за 

напредъка на просвещението в нашето оте-

чество” (Славейков, 1980, т.6, с.153). 

Според Славейков е необходимо да се от-
крие и духовно училище за подготовка на 

учители, които да да преподават религия в 

българските училища. “Твърде желателно е 
колкото по-скоро да ся устроеше негде в оте-

чеството ни едно по-висше училище или да ся 

въздигнеше на по-висока степен това, което 
вече съществува при народната ни черква, 

така щото да съответствува на народните ни 

нужди” – пише той (Славейков, 1980, т.5, 

с.251). 
Българският мислител осъзнава трудност-

та по създаването на висше училище, но смя-

та, че то не трябва да се изключва в бъдещото 
развитие на училищната система. “За устрое-

нето и на висши училища, които да отговарят 

на предопределението си, ний още не смеем 
ни да говорим – пише той, - но това не ще 

каже, че и те тряба да останат зад нас” (Сла-

вейков, 1980, т.6, с.143). До откриването на 

висше училище препоръчва младите българи 
да получават висше образование в Европа 

(Славейков, 1980, т.5, с.373). 

 Славейков разкрива необходимостта и от 
организиране на неделни и празнични учи-

лища. Според него те трябва да дават начална 

грамотност на български деца, които са “на-

дарени с хубав дух и със здрав ум”,  но са 
лишени от възможността да получат образо-

вание поради липса на средства. “Колко и 

колко хиляди момченца има, които, принуде-
ни от бедност от малки още да ся трудят за 

насущният си хляб и лишени от честта да 

посещават училището, занемаряват своето 
умствено напредвание, като не научават да 

четат, да пишат и да смятат и даже на богу да 

ся помолят” – пише Славейков (Славейков, 

1980, т.6, с.235). Това според него се отразява 
зле и върху нравстеното им формиране. Той 
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посочва като изход от това положение откри-

ването на неделни и празнични училища, как-

вито има в европейските страни. Представя 
чуждия положителен опит, изразен в сформи-

ране на дружества на образовани младежи, 

които посвещават труда си на благородната 
идея. Резултатите от тази практика според 

Славейков са впечатляващи – за срок от ня-

колко месеца хиляди чираци занаятчии се 

научават да четат, пишат и смятат в свобод-
ното си време. Българският мислител сочи за 

пример и гръцкото и арменското общества в 

Цариград, които също прилагат тази “толкоз 
хубава мярка за образование”. Затова привет-

ства идеята на български младежи в Цариград 

да открият неделно училище за своите съна-

родници в столицата на Османската империя 
(Славейков, 1980, т.6, с.235-236). 

Славейков е един от защитниците на де-

вическото образование. Той изтъква опреде-
лящата роля на жената във възпитанието на 

детето, което обуславя необходимостта от 

нейното образование. “Прочее тряба ли же-
ните да остават прости и неучени, като ще 

получаваме от тях най-първото и основното 

образование” – пита Славейков (Славейков, 

1979, т.4, с.156)? Според него девическото 
образование следва да е подчинено на същите 

цели (умствено, нравствено и физическо раз-

витие на учениците), както мъжкото. Той 
отбелязва, че девическите училища са недос-

татъчни и обучението в голяма част от тях е 

на по-ниско ниво от това в мъжките. “В на-
шите девически училища – според Славейков 

– нашите девойки едва-едва ли учат днес да 

прочитат, да пишат и най-големият мурафет 

да бодат криво-лява нищо и никакви шевове и 
везания, които за нищо не служат, а ни в едно 

еще училище няма да се предава онова, което 

е необходимо за полът им, никакво почти 
учение и нити понятие не почерпват те от 

училищата за онова, как да станат добри съп-

руги, достойни майки и уредни и спестовни 

домакини” (Славейков, 1981, с.85).  

Критика на учебното съдържание 

В някои от статиите си Славейков подлага 

на критика учебното съдържание в съвремен-
ните му училища. Макар да дава  положител-

на оценка на килийните училища заради ро-

лята им за запазване на българската народ-
ност, той смята, че учебното съдържание в 

тях не отговаря на потребностите на народа 

(Славейков, 1980, т.6, с.56). Ето как описва 

обучението в килийните училища: “к и л и и  
до черквите имаше и там или по къщята из 

махлата по десетина деца ходяха да си губят 

времето и да ся учат да сричат само при ня-

кой поп или някой  с а к а т  г р а м а т и к  
(к.н.);  свещениците едвам ли можеха да про-

читат и сами не разбираха това, което уж че-

тяха в черква, а не да разтълкуват нещо и на 
народа” (Славейков, 1979, т.4, с.106-107). 

Той определя като безполезно, а даже и 

вредно, учебното съдържание в гръцките 

училища.:“...истинното учение не е таквоз, 
каквото нашите досегашни чужди просвети-

тели го представляваха и за което усещахте 

отвращение, защото беше безполезно, а даже 
и вредително: мина вече онова време, в което 

чрез неограничено въображение ся плетяха 

суетни системи, основани на изкусни ритори-

чески доводи, мина онова време, в което в 
науките богословието с византийските тънко-

тии царуваше като богиня в тях. Педантизмът 

ся погреба и тежък надгробен камък ся върли 
отгоре му” (Славейков, 1980, т.6, с.61).  

Изучаването на гръцки език, характерно 

не само за гръцките, а и за българските учи-
лища, според него  е вредно.  Той разкрива 

асимилационната гръцка политика спрямо 

българите и се обявява против масовото изу-

чаване на гръцки език в българското учили-
ще.“Целта на гърците е явна – пише той: - 

като са силяха да на докарат да забравим на-

родността си, имаха грижата да на възпират 
да не можем и господарите си да опознаем 

както тряба, за да им е по-лесно да на погъл-

нат” (Славейков, 1980, т.5, с.106). Български-
ят мислител оборва аргументите на защитни-

ците на гръцкия език – че без овладяването 

му не е възможно пълно образование и трябва 

да бъде изучаван заради едноверството, съ-
седството и търговските ни отношения с гър-

ците  (Славейков, 1980, т.5, с.105). “Пред пра-

вителството гръцкия език не ни помага ни 
най-малко, че и по вън с търговското ни сно-

шение с Европа също тъй” – смята Славейков. 

Той се обявява и против модната тенденция в 

центъра на образователното съдържание да се 
поставят езиците. Преподаването освен на 

български език, и на църковно-славянски, 

гръцки, турски и френски, и то от учители, 
които не владеят добре тези езици, според 

него не е полезно, защото “истинното учение 

е пренебрегнато”. “Тряба да разправим на 
нашите съотечественици, - заявява Славей-

ков, - че туй нещо е една халосия, едно заб-

луждение: знаенето на езици ако и да е добро 

нещо, но то не е учение” (Славейков, 1980, 
т.5, с.106). 
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Идеи за  учебното съдържание 

За българското училище през третата чет-

върт на ХІХ в. е характерна хуманитарната 
насоченост на образователното съдържание. 

Това се дължи до голяма степен на образова-

телната подготовка на една част от учителите 
- руски възпитаници, завършили класически 

гимназии и семинарии, които прилагат в сво-

ята практика техните програми (Димитров, 

1987, с. 161). Изключение правят само клас-
ните училища с повече от три класа, в чиито 

последни класове надделява делът на приро-

до-математическите учебни предмети  (Доро-
сиев, 1925, с. 26, 72, 83-84 и др.). В същото 

време в САЩ и Европа (най-вече в Англия) е 

налице тенденция към реалното, прагматично 

ориентирано образование. Привържениците 
на реалното направление в образователното 

съдържание в Европа са Лок, Русо, Дидро, 

Спенсър и др. То намира поддръжници и сред 
представителите на българската интелиген-

ция – Л. Каравелов, И. Селимински, Хр.Г. 

Данов, Д. Цанков, Д. Войников, Т. Икономов 
и др. (Димитров, 1987, с. 161-162). Славейков 

също се приобщава към тази група. 

Осведомеността му за образователните 

практики в САЩ и някои европейски страни, 
от една страна, и за българската образовател-

на практика и дискусията относно нейната 

насоченост, от друга, стоят в основата на 
идеите му за образователното съдържание на 

българското училище. Според Славейков при 

определяне на учебния план училищното 
настоятелство трябва да се ръководи от след-

ния принцип: “кои науки могат най-лесно, 

най-правилно и най-здраво да развият детски-

ят ум и тях да забележат в училищната си 
програма” (Славейков, 1981, с. 82). Той се 

обява за прагматична ориентация на учебното 

съдържание, основана на приципа на полза-
та:“Не е учен, който много знае, а който знае 

потребното” (Славейков, 1980, т.6, с. 465).  

На първо място посочва учебните предме-

ти, свързани с националното самопознаване и 
изграждане на национално самосъзнание у 

подрастващите – родния език и родната исто-

рия. “Язикът ни представя народнийт гений – 
пише Славейков, - който не може с думи ясно 

да ся изрази, а историята, - знанието на съ-

държанието на народний живот; знаеш ли 
язикът на един народ, то знаш що е той на-

род; знаеш ли историята му, то знаш що може 

той народ; язикът е анатомията на народнийт 

гений, а историята е неговата физиология” 
(Славейков, 1979, т.4, с. 157). Най-много ста-

тии посвещава на необходимостта от изуча-

ване на българския език. Като пример посоч-

ва европейските училища, в които изучаване-
то на родния език е на първо място (Славей-

ков, 1979, т.4, с. 347). Според него това е мно-

го важно и необходимо за съхраняване на 
националната идентичност, тъй като езикът е 

отражение на народния живот и характер 

(Славейков, 1978, с. 553).  “Язикът е невиди-

мий образ на цял народ” – смята Славейков 
(Славейков, 1979, т.4, с. 156). За да опознаеш 

живота и характера на един народ, трябва да 

изучиш езика му и “да вникнеш в духът на 
думите” (Славейков, 1978, с. 554). Затова 

разглежда изучаването на родния език като 

основно средство за самопознание.     

Според Славейков подценяването на род-
ния език и приоритетното изучаване на чужд 

език в масовата педагогическа практика води 

до асимилация. “...Ако би един народ да ся 
помами и остави настрана своят язик и пред-

почете друг някой на негово място, той народ 

не може да ся сохрани, той рано или късно ще 
ся претопи в другият: той ще погине” – пре-

дупреждава Славейков (Славейков, 1980, т.6, 

с. 54). Но не мъртвият бащин език, а говори-

мият език следва да се изучава. Като поучи-
телен пример от педагогическата практика 

той посочва европейските народи, обучавани 

през Средновековието на латински език. То-
гава науката се затваря в “тясна кошара”, в 

която могат да пристъпят само част от духо-

венството и аристокрацията и тя остава не-
достъпна за широките слоеве на обществото. 

За преодоляването на това ограничение 

“французи и англичани, и германци, и всички 

образовани народи преведоха книгите всякой 
на говоримият си язик, на онзи, който по-

отнапред презираха като язик на селянина, на 

простака и тогаз, и оттогаз наистина светлина 
светна и в училищата, и в храмовете, и в па-

латите, благотворни и животворни лучи оза-

риха даже домът на работника и колибата на 

обчарина, тогаз Европа цъфна и даде плодове 
чудесни” – пише Славейков  (Славейков, 

1980, т.6, с. 55). 

Българският мислител не се противопос-
тавя на изучаването на чужди езици. Самият 

той владее и си служи с тях. Но според него 

началното обучение следва да се осъществява 
на родeн език и едва след неговото овладява-

не да се учат и други европейски езици. Още 

от люлката детето трябва да чува народни 

песни и предания и да израсне с тях. “Да не 
допира до устата им никакъв чужд глас – 
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препоръчва Славейков, -  доде ся не развие в 

тях свободно дарът на человеческата словес-

ност по бащиний им язик – че после, кога им 
дойде редът, нека идат и образованите язици 

на другите народи, но нека идат между челяд-

та ни като призовани гости, а не като госпо-
дари, да завладяват умът им и народний им 

язик” (Славейков, 1979, т.4, с. 157). Възпита-

ник на гръцко училище, Славейков цени 

гръцкия език като средство за запознаване с 
богатата гръцка култура, ключ към съкрови-

щата от мъдрост и добродетел, които съдър-

жат творбите на древните гърци. В някои от 
поредицата разкази на “Дядо Дечо”, публику-

вани във в. “Гайда”, той запознава читателите 

със спартанското и атинското възпитание, с 

видни личности на Древна Елада.  В първия 
от тези разкази препоръчва на децата да изу-

чават гръцки език и да четат гръцки произве-

дения, но да не се превръщат в гръкомани 
като много от образованите българи: “изучай-

те гръцкият язик, приговаряйте гръцките спи-

сания, ама не за да ся погърчите и да ся отри-
чате от народа си, но за да придобийте онези 

мудри идеи и да усвоите онези велики общес-

твени добродетели, които са обезсмъртили 

старите гърци и в отколешният, и в сегашният 
свят” (Славейков, 1979, т.4, с. 104-105).  

 Историческото познание през епохата на 

Българското възраждане се разглежда от 
просвещенците като важно средство за фор-

миране на национално самосъзнание.  Сла-

вейков също не остава встрани от това схва-
щане. “Без исторически знания няма ни на-

родно съзнание, ни народно чувство, ни на-

родна гордост” – заявява той (Славейков, 

1980, т.6, с. 27). Познаването на родната ис-
тория според него е необходимо условие за 

развитие на народа, защото “народ, който не 

признава миналото си, не признава и бъдуще-
то си...” (Славейков, 1979, т.4, с. 425). Подоб-

но на Паисий, Славейков изтъква важността 

на историята в едноименната си статия, по-

местена през 1869 г. във в.”Македония”: 
“...каквото е слънцето в светът, таквоз е исто-

рията в тройният живот на  человечеството”. 

Според него всяко следващо поколение тряб-
ва да опознае опита на своите предци и да 

надгражда своя опит върху него за следващи-

те поколения. “Когато ний дойдем на светът – 
пише той, - наследуваме други, които преди 

нас като са били и едвам като са го познали и 

са го оставили. Ний не оставаме вечно на 

тойзи свят; напротив, ний сме привременни 
бръмчици (халки) на най-малката цепочка  

(синджирче), в която, като изтлеят видовете, 

съхранява се и остава траен само родът. И 

тъй, как бихме могли да стъкнем и да нагла-
сим знанията си и деянията си, ако би да ся 

ограничаваме само в личното наше самосъ-

ществувание, ний малко по-горничките от 
животните, а може би и по-злочестите от 

тях?” (Славейков, 1980, т.6, с. 231). Българс-

кият мислител разглежда историята като 

“изображение” на всеобщото развитие на 
човечеството; цитира Шелинг, че историята е 

“огледало” на духа на света (Славейков, 1980, 

т.6, с. 232). Според Славейков религията, за-
коните, философията и изящните изкуства, 

търговията и промишлеността, политиката и 

книжовността, благородното и “худородното” 

(незнатното) ни чувства, доброто и лошото в 
действията, откритието на нова истина или 

убийствената заблуда, “с една реч, растението 

и цъфтението, пъргът и завенванието на лич-
ностите, на народите, напредъкът им, тези са 

предметът на историята” (Славейков, 1980, 

т.6, с. 232). Следователно, той значително 
разширява предметът на историята, като в 

включва в него всички аспекти на човешкото 

развитие.  

Като полезни посочва “положителните”, 
т.е. природните науки, които според него 

съдържат необходими знания.  “Науката днес 

ся върти около човека – пише той, - нейната 
главна цел е да преобърне и употреби силите 

си на природата за негова полза и благоденс-

твие; действието на огънят, на водата, на воз-
духът, на звездите, на електрицизмът и про-

чее служи му за орудие: с една реч, той стана 

господар на природата” (Славейков, 1980, т.6, 

с. 61). Тъй като поставя като главна задача на 
училището умственото развитие, Славейков 

препоръчва изучаването на учебни предмети 

от природо-математическия цикъл. Според 
него “свободното мислене ся е появило най-

рано в полето на математиката и естествените 

науки”, докато “... полето на богословието, 

нравствеността, философията, историята, на 
политиката и на педагогията няма еще никак-

во свободно мислене” (Славейков, 1981, с. 

145).  
Като необходими и полезни той посочва 

както математиката и природните науки, така 

и богословските науки и реториката. “...Ако е 
да ся предават в нашите училища от няколко 

години насам и физика, и химия, и математи-

ка, и реторика, и геология, и астрономия, и 

богословски науки, то пак в обществений си 
живот ний не сме отвъдили еще не един, но 
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нито полвиничък физик, ни химик, ни мате-

матик, ни оратор, ни геологист, ни астроном, 

а че и богослов никакъв – в пълното значение 
на думата; а всички тези са твърде необходи-

ми за общественото ни преуспявание (к.м., - 

В.А.)” – пише Славейков  (Славейков, 1981, с. 
83).  

За “облагородяването на ученическия 

дух” препоръчва изучаването на науки за 

“нравствеността и благочестието”, т.е. етика и 
религия. Той отбелязва, че в повечето учили-

ща такива науки не фигурират в учебните 

планове, а там, където ги има “те ся предават 
с таквоз хладнокръвие, с таквоз невнимание и 

лекост, щото вместо полза те правят ученици-

те еще повече равнодушни към всичко, що се 

относи до религията и нравствеността” (Сла-
вейков, 1981, с. 83). Славейков се обявява 

както против затвореното в рамките на рели-

гията обучение, така и против обучение, в 
което тя напълно отсъства. Очевидна истина е 

според него, “че свободата и напредъкът на 

народите няма да изгреят нето от онез учи-
лища, в които няма никаква заря на религиоз-

но възпитание, нето от онези, в които лъжов-

ният син на религиозната идея, мрачният фа-

натизъм, завзема мястото на иднинната на-
божност” (Славейков, 1981, с. 129). Българс-

кият мислител смята, че от религията “извира 

истинно нравственото образование на младе-
жите”, т.е. религията е средство за нравствено 

възпитание. “Всяко знание е прибилно и изу-

чението на науките е извор на безценни сък-
ровища, но нека не забравяме, че тези съкро-

вища могат да пристигнат в злоупотребение, 

ако божественият закон не бъде връзката и 

основата на всяко образование” – предупреж-
дава Славейков (Славейков, 1980, т.6, с. 466). 

Религиозното обучение според него не бива 

да се свежда до прочитане на богослужебните 
книги, а трябва да включва “преподаванието 

на небесните онези заръчвания от християнс-

ката вяра”, т.е. запознаване с нравствените 

послания на християнската религия (Славей-
ков, 1980, т.5, с. 250).  

Религиозната принадлежност по време на 

османското владичество се приема като белег 
на национална идентичност. Отричането или 

загърбването на християнската религия се 

обвързва с родоотстъпничество. Затова Сла-
вейков се противопоставя на обучението в 

чужди училища, докато децата са малки и 

още неутвърдени в догмите на религията. 

“Далеч от училищата на пропагандите, дето 
децата ни не научат друго, освен да презират 

вярата на бащите си и самите си бащи и ста-

ват най-после вероотстъпници и народоот-

метници!” – призовава Славейков (Славей-
ков, 1980, т.5, с. 251). Като негативен пример 

посочва последиците от обучението на бъл-

гарчета в католическото училище в Бебек. 
Според българския мислител  възпитаниците 

на това училище предизвикват релиозни въл-

нения с цел унищожаване на православната 

вяра и разкъсване на единството на народа 
(Славейков, 1980, т.5, с. 251) 

Славейков е от малкото български мисли-

тели от епохата на Възраждането, които пре-
поръчват включването на физическото възпи-

тание (“гимнастиката”) като учебен предмет. 

“Телесното упражнение е твърде потребно за 

здравието и успехът на всички прилежни и 
систематични ученици” – пише той (Славей-

ков, 1981, с. 84). За пример посочва европейс-

ките училища, в които този предмет е един от 
водещите и “е между първите принадлежнос-

ти”.  

В статията си “Общопотребните на сички 
знания” Славейков представя възгледа си за 

образователния минимум –  всеки българин 

трябва да може да чете лесно църковно и 

гражданско “писание”, печатано и в ръкопис; 
да пише “чисто и лесно”, да говори правилен 

български език; да владее четирите аритме-

тични действия и някои други математически 
знания – дроби, просто тройно правило; да 

знае историята на народа и на отечеството си, 

както и свещена история и катехизис (Сла-
вейков, 1980, т.5, с. 224-225).  Относно знани-

ята, необходими на жената, Славейков пише: 

“Най-неучената жена пак тряба да знае да 

прочита добре, да има понятия от граматика, 
от землеописание, да знае  и с т о р и я т а  н а  

б ъ л г а р и т е  (к.н.) и четирите действия на 

числителницата”. Към това добавя и рисува-
нето, което е и основната разлика относно 

съдържанието на мъжкото образование (Сла-

вейков, 1981, с. 282).  

Управление и финансиране на българ-

ското училище 

Като цяло, българското образование по 

времето  на османското владичество се разви-
ва независимо от турската власт. И макар, че 

работят в условията на политически, иконо-

мически и културен гнет, българите успяват 
да постигнат много по-големи успехи в об-

ластта на образованието в сравнение с турци-

те.  Като реакция на тази тенденция се ражда 

планът на Митхад паша (управител на Дунав-
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ския вилает) за подчиняване на българските 

училища чрез сливането им с турските.  

Според плана българските училища тряб-
ва да минат под управлението на държавна 

турско-българска комисия, подчинена на Ми-

нистерството на просветата, а финансирането 
им да се поеме от общините. Предвижда се 

обучението  в началните училища да се осъ-

ществява на български и турски езици, а в по-

горните училищни степени - само на турски и 
отчасти на френски. Този проект е създаден 

през 1866 г., а през 1867 г. претърпява малка 

редакция - допуска се изучаване на български 
език в средните училища. До Априлското 

въстание се появяват още няколко такива 

проекта (Димитров, 1987, с.202-215). 

 Плановете за съединяване на българс-
ките и турските училища срещат масиран 

отпор от страна на българското население, 

който намира отражение в периодичния печат 
- в. “Время”, “Независимост”, “Народност”, 

“Дунавска зора”. Петко Славейков също се 

противопоставя на  опитите на турското пра-
вителство да сложи ръка върху независимост-

та на българското училище. В статията си 

“Общественото образование” той се обявява 

против създаването на общи за различните 
народности в Османската империя държавни 

“правителствени” училища. Аргументът му в 

защита на тази позиция е, че “за деца в неж-
ний възраст да ги пращаме във второстепен-

ните училища (степен над началната - б.м., 

В.А.) много ще ся затрудним да го приемем, 
защото в това време на нежният възраст на 

децата, време на религиозното им възпита-

ние, изучаването им тряба да бива под надзи-

ранието на духовните ни началници, каквото 
и да бъде тяхното изучвание и отхраната, 

лоша или добра” (Славейков, 1980, т.5, с.374). 

Славейков се обявява против “системата 
на правителственото покровителство” на учи-

лищата. Той посочва за пример образование-

то в САЩ, където издръжката на училищата е 

предоставена на общините, и в Англия, къде-
то правителството отпуска помощи само при 

поискване от училищата. “Там, където всички 

грижи за поддържане и управление са пре-
доставени само на правителството, тамо сла-

бо ся достига целта на народното просвеще-

ние, тамо народът остава по-прост и учението 
по-едностранчиво и следователно по-

безплодно” – твърди Славейков  (Славейков, 

1981, с.158-159). Като пример посочва Русия, 

където “нито народът е просветен, нито уче-
нието е така плодоносно, както другаде”. Той 

обяснява това с факта, че правителствата взе-

мат решения съобразно своите интереси и 

тяхната цел е училището да подготвя “пос-
лушни граждане вместо развити хора”. В 

“свободните”, т.е. обществените училища се 

подготвят “дълбоки мислители, всякакви 
изобретатели и достойни хора, каквото в Ан-

глия, Америка и другаде, в Русия не можеш 

да срещнеш дълбок мислител, няма изобрета-

тели, няма достойни промишленици” – пише 
Славейков  (Славейков, 1981, с.159).  

Друг аргумент против държавния харак-

тер на образованието е, че голяма част от 
бюджета се харчи за бюрокрацията, а не за 

училищата. Славейков е против подчинение-

то на българското училище на правителството 

на Османската империя, но изтъква това си 
схващане дипломатично. Според него прави-

телството трябва или  да полага грижи за 

училищата на всички народности в нея, или 
за нито една. Поддръжката само на турските 

училища, в които учениците християни са 

малък брой, според него е несправедливо, 
защото всички поданици плащат данъци. “С 

добри и свободни закони за просвещението и 

със задължение всяка община да държи учи-

лища и да си учи децата правителството ще 
направи по-много, отколкото с милиони ли-

ри” – заключава Славейков. Затова той дости-

га до извода, че българските училища трябва 
да бъдат оставени на грижите и управлението 

на общините  (Славейков, 1980, т.6, с.160, 

161).  
Славейков изразява недоволството си и от 

тяхното управление. Той критикува общини-

те, че подлагат на разнопосочни и невъзмож-

ни за изпълнение изисквания към учителите, 
което води до отстраняване на достойни учи-

тели и назначаване и утвърждаване на недоб-

росъвестни учители, формално изпълняващи 
тези изисквания. За несъстоятелността на 

голяма част от тях Славейков пише в статията 

си “Положението на българските учители”: 

“Един ще ти каже, че той очаквал изправле-
нието на детските нрави в няколко месеца, 

когато тези нрави отвсякъде се развалят в 

животът вън от училището. Другий ще каже, 
че чакал от учителя божествено учение, 

сир[еч] псалтир и часослов; третий ще обяви, 

че чакал съвършеното изхвърляние на сла-
вянският прочит от училищата и ще ти вмени 

за голям грях това, дето си определил един 

час в неделята за този прочит. Един друг ще 

каже, че чакал от учителя да научи децата да 
пеят в черква, а   вторий, че децата трябало да 
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ходят наред и да имат чауши като солдатите. 

Ще искат от учителя добър глас, ще искат 

набожност; ще искат да ся месиш в работите, 
ако не ся месиш; ще искат да не ся месиш, ако 

ся месиш, ще та осъждат, защо си са сбрал с 

еди-кой гражданин и защо не си ся сбирал с 
другиго някого. Едни ще тя укоряват, защо си 

ял блажно през пости, а други – защо не си 

ходил някога на черква. С една дума, всякой 

ще изкаже своите излъгани надежди по свое-
му; всякой ще мисли, че има право не само да 

ся сърди, но и да ся кара на учителя защо да 

ся не изпълняват ожиданията му” (Славей-
ков,1980, т.6, с.565-566) 

Тези несъстоятелни изисквания и критики 

на местните управници към учителите често 

пъти са резултат от противоборството между 
кметовете, които не “не могат да разделят 

чорбаджийското кълбо”: “Тогаз да видиш 

хиляди  м а х а н и ,  хиляди  к у с у р и  са 
търсят и намерват връх учителите, например 

защо плюл срещу слънцето, защо погледнал 

към оназ улица, дето вървяла противната пар-
тия, защо смигнал в тъмнината на дявола – 

др., и др. Тогаз са подозират че той не бил 

седял в училището, не бил предавал, каквото 

трябало, чунким млого разбират какво тряба, 
или ги е много грижа за учебните заведе-

ния...” (Славейков, 1978, с.155). За илюстра-

ция посочва Трявна, където в резултат на 
неразбирателство между местните първенци 

относно назначаването на учители, училище-

то се затваря  (Славейков, 1978, с.276).  
Като “въпиюща неправда към народа и 

към потомството” определя злоупотребата с 

влияние от страна на чорбаджиите, което 

намира израз в назначаването на недостойни 
учители – техни роднини или ласкатели. Спо-

ред него тази практика е вредна за бъдещето 

на младото поколение. Той призовава мест-
ните първенци при назначаването на учители 

да не се ръководят от суетата си, а от общест-

вената полза, “да предпочитат общото добро 

и да гледат да настаняват хора способни и да 
вдъхнат на младежите честност, добронрав-

ност и любов към науката и към отечеството”  

(Славейков, 1978, с.156-157).  
Славейков защитава идеята за управление 

на училищата от учителски събори. Според 

него професионалното обсъждане на пробле-
мите е пряк път за тяхното решаване. Пред-

мет на разискване могат да бъдат най-

различни педагогически проблеми. “Чрез 

този път учителите могат първо и първо да 
произвеждат единство в системата на препо-

даванието, след това да потърсят и да намерят 

ключът на недостатките, които съществуват, 

и тъй да изнамерят и най-надеждните средст-
ва за унапредвание на първоначалното прос-

вещение, което е душа на свободата и напре-

дъкът на модерните държави” (Славейков, 
1980, т.6, с.173). Тези събрания на учителите 

според Славейков представляват “живо учи-

лище за учителите”. Той посочва за пример 

европейските държави, в които учителските 
събори са практика. Препоръчва организира-

не на местни събори на българските учители 

във всеки град около християнските празници 
Коледа и Великден, а през лятната ваканция – 

по-големи събори  на учителите от един вила-

ет  (Славейков, 1980, т.6, с.174). 

 

Заключение 

 

Петко Р. Славейков се обявява за българс-
ко народно училище, съобразено с мантали-

тета и потребностите на народа. Като основни 

цели на училището посочва умственото, 
нравственото и физическото развитие на уче-

ниците, реализацията на които обвързва със 

съответно образователно съдържание, прави-

лен подбор на учители и подходящи средства 
на обучение.  Поставя в центъра на образова-

телното съдържание учебните предмети, съ-

действащи за национално самопознаване и 
формиране на национално самосъзнание. 

Схващанията му за учебното съдържание го 

приобщават към привържениците на реалното 
направление. Славейков е от първите радете-

ли на физическото възпитание в училище. 

Обявява се за обществено управление и фи-

нансиране на българското училище и против 
подчинението му на интересите на Османска-

та империя.  

Възгледите на Петко Славейков за бъл-
гарското училище са демократични и прогре-

сивни, съответни на българската действител-

ност и потребностите на обществото през 

епохата на Възраждането. 
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С появата на общественото училище през 
Възраждането възниква потребността от 

регламентиране на дейността на учителя. 

Преди разработването на нормативни доку-
менти неговите права и задължения се отра-

зяват в трудовите договори, сключвани 

обикновено с местните първенци или учи-
лищните настоятели. Отначало тези догово-

ри са устни, но през 50-70-те години на ХIХ 

в. се налагат писмените. Те носят различни 

наименования – “съгласително”, “контракт”, 
“атестат”. Първите документи, които поста-

вят нормативната рамка на българското об-

разование, се появяват през втората полови-
на на 30-те години на ХIХ, но разработване-

то им става повсеместна практика през след-

ващите десетилетия. Най-често срещаните 

им названия са “правилник”, “устав” и “за-
кони”. Поради липса на единен център на 

управление на българското образование, 

който да осъществява и законодателна дей-
ност, те са подготвяни предимно от главните 

учители или от училищните настоятелства и 

се отнасят само за училищата, ръководени от 
тях. Това предпоставя и голямото разнообра-

зие от изисквания към всички лица, свързани 

с организацията и провеждането на обучени-

ето.  Целта на настоящото изследване е да се 
установи нормативната рамка на педагоги-

ческата дейност на българските учители в 

общественото училище през Възраждането с 
фокус техните права и задължения. 

Устните договори се сключват обикнове-

но на среща с местните първенци, на която 
се договарят заплатата, задълженията на 

учителя, някои допълнителни условия, срока 

на наемане и др. Често “печатът” на този 
договор е унизителното целуване на ръка на 

първенците на съответната махала, село или 

град. Спомените на Н. Еничерев илюстрират 
сключването на такъв тип договор. “В една 

стая в Димко Ачковия хан се събрали всички 

прилепски първенци... Аз се посмутих – раз-
казва Еничерев - и едва изказах една цена. 

Изведнъж влашките и арнаутските първенци 

се развикаха: “брей, е ... го ние с толкоз ка-

питал и с търчене цяла година по Виена, 
Пеща и другаде не можем да спечелим тол-

кова пари, та ти без никакъв капитал искаш 

тая цена.” Българските членове захванаха да 
им възразяват и така се завърза препирня, 

която трая повече от час... Накрая ... цалунах 

ръка на х.Попо, а с останалите се ръкувах. 

Това беше целия контракт за моето учителс-
твуване в Прилеп с всичките му подробнос-

ти” (по Даскалова, 1997, с.81). Така сключе-

ните договори поставят учителя в несигурна 
ситуация, при която е напълно зависим от 

своеволията и капризите на местните пър-

венци. Не са редки случаите на изгонване на 
учителите или принуждаването им да напус-

нат сами преди изтичане на договорения 

срок. Петко Славейков, често гонен като 

учител, представя шеговито тази практика: 
“Ако иска даскало да са услови за една годи-

на, а те поискат за три, нека кандише; защото 

те и преди това време ще го изпъдят” (Сла-
вейков, 1978, с. 472). Чергарският живот, 

който мнозина учители са принудени да во-

дят, е ярка илюстрация на това.  
Във възрожденския печат се появяват ста-

тии, чиито автори критикуват училищните 
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настоятели за обидното им отношение към 

учителите - че се държат с тях като към хора 

без права, “както си искат, по произвол”, че 
си позволяват “да ги хвалят и корят – пра-

ведно и не праведно, да ги лишават от служ-

бите, когато им скимне, да ги меняват тъй 
също, както си меняват чорапите или чепи-

ците”  (Даскалова, 1997, с.39, 69, 106; Ди-

митров, 1987, с.233).  Отразени са многобро-

ойни случаи на поставяне на учителите в 
унизително положение от страна на местните 

първенци и училищните настоятелства. 

“Селският учител – пише в. “Право” – е за-
дължен: 1. да е добър певец в църквата 2. 

всеки празник, събота и неделя, сутрин и 

вечер да е в църквата 3. да слуша поповете за 

всичко 4. да е човек на чорбаджиите и влия-
телните лица 5. да е тих и мълчалив...” (по 

Димитров, 1987, с.231). Некомпетентните 

изисквания и капризи на чорбаджиите (от 
които предимно са съставени училищните 

настоятелства) твърде често нямат никаква 

връзка с професионалната дейност на учите-
лите. Това е описано с нескрита ирония от 

Любен Каравелов: “Ние твърде добре знаеме, 

че в множество села и градове чорбаджиите 

накарват своите учители да изпълняват сле-
дующите обязаности: 1. да ходят сяка неделя 

и секи празник в черкова и да помагат на 

поповете; 2. да пият мастика и да пеят на 
своите благодетели маанета в ония щастливи 

времена, когато тяхна милост иде на зефет и 

когато се напие до последната алилуя; 3. да 
предумва второстепенните чорбаджии, да 

клевети новоразбогатевшите и да пише във 

в. “Право” благодарности и похвали на свои-

те патрони; 4. да не яде блажно през коледни 
пости; 5. да не ходи гологлав по пътят; 6. да 

си не държи отзади ръцете и пр.” (Каравелов, 

1986, с.290). Петко Славейков също ирони-
зира изискванията на местните първенци към 

учителя. От него се очаква: “да клати каук 

(вид шапка – б.м., В.А.) на чорбаджиите, да 

им дава огън да си палят цигарото и да стои 
пред тях прибранко и на коленца, даскалът 

требе, ще не ще, да мисли, че то е от тяхната 

милост дето яде хляб в града им” (Славей-
ков, 1978, с.472).  

Писмените договори поставят по-сигурна 

рамка на дейността на възрожденския учи-
тел. Те съдържат информация за срока на 

наемане, границите на учебната година, по-

чивните и празничните дни, размера на въз-

награждението, правата и задълженията на 
учителя, допълнителни ангажименти – напр. 

да бъде псалт в църквата, писар в общината 

или на еснафските събрания, проповедник в 

църквата, лектор в читалището и др. (Даска-
лова, 1997, с.80).  Някои от договорите са 

изключително кратки и съдържат оскъдна 

информация, в която правата и задълженията 
на учителя не са отразени. Т.напр. в договора 

на Добри Чинтулов с Ямболската община, 

наречен “съгласително”,  е записан само сро-

кът на наемане и възнаграждението му: “До-
луподписаният удължавам (задължавам – 

б.м., В.А.) ся да управлявам в продължение 

на три години Българското в Ямбол върхов-
но училище, като преподавам на учениците 

матерният язик със потребните науки, за 

които учениците, що излизат от взаимнообу-

чителното училище ся покажат достойни. За 
този мой труд Ямболската община ся обвър-

зва да ми плати за трите речени години трис-

та лири турски № 300 предплащани всеки 
три месеца по 25 лири” (Доросиев, 1925, 

с.77). Други договори съдържат и задълже-

нията на учителя. Според т.нар. “атестат”, 
сключен между Петко Славейков и местните 

първенци в Трявна на 26 октомври 1849 г. 

Славейков се задължава да не напуска учи-

лището преди изтичането на едногодишния 
договор; да не отсъства от учебни занятия, 

освен с случай на “нужда и болест”; учи-

лищното обучение да се провежда редовно, с 
изключение на неделните и празничните 

дни; да упражнява надзор върху поведението 

на учениците не само в училище, а и извън 
него, включително и в църква (Даскалов, 

1936, с.40-41). Тъй като договорите обикно-

вено са едногодишни, при сключването на 

нов условията могат да се променят. Такъв е 
случаят със Славейков. На 26 октомври 

следващата година той отново подписва 

“атестат”, който вече включва задълженията 
и на “иподидаскала” (подучител). Двамата  

се задължават да не напускат училището 

през учебната година; да работят “в едино-

душие и съгласа”, като подучителят работи 
под ръководството и надзора на главния учи-

тел; преподаването да е “порядочно” (редов-

но – б.м.) и да се провеждат изпити; в “праз-
ното от предания” време учителите са сво-

бодни да правят всичко, “без да изгубват 

пристойността на званието, защото са огле-
дало на децата”; в горещите летни дни глав-

ният учител решава как да се провежда обу-

чението, без да се губи повече от един ден; 

подучителят няма никакви правомощия 
спрямо “висшите” ученици, право да ги на-
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казва има само главният учител (Славейков, 

1982, с.17-18).  

Няколко години по-късно – на 26 октомв-
ри 1856 г. – Славейков отново подписва 

“атестат” с тревненските настоятели, който 

съдържа съвсем ограничени изисквания: 
“свободно да предава науките, които се пре-

дават по сичките училища в България, без да 

са противни на вероизповеданието и прави-

телството”. Интерес представляват правата, 
които си е извоювал: да определя училищни-

те празници; “да не се натоварва с никакви 

външни подлози селски, нито с писма особе-
ни”; да се разпорежда с учениците си сво-

бодно; родителите и роднините на учениците 

да не натоварват учителя с преподаване из-

вън училищното, да не се противопоставят 
на наложените от учителя наказания на уче-

ниците; всичко, необходимо за училището, 

да се осигурява от училищния епитроп “не-
отменно и незабавно”; получава пълни пра-

вомощия върху работата във взаимното учи-

лище – избор на учител, начин на препода-
ване; всеки месец да получава предплата за 

своята работа (Славейков, 1982, с.31-32). 

Подобни правомощия се срещат рядко през 

Възраждането. Може да се предположи, че 
Славейков успява да ги извоюва с резултати-

те от преподавателската си дейност в пред-

ходните години, които стават достояние на 
тревненската общественост по време на го-

дишните изпити. 

Понякога договорите съдържат и допъл-
нителни условия. Т.напр. в договора на Ге-

орги Димов с Плевенската училищна община, 

сключен през 1871 г., се предвижда коман-

дироването на учителя в Щип, „за да изучи 
там звучната метода”. През 1873г. сп. „Учи-

лище” съобщава за неназована селска общи-

на, която между другите условия поставя и 
следното: “учителят може да напуща учили-

щето само в случай на голяма нужда, а 

именно: кога има пожар, кога се разболи или 

умре някой от селото, кога има свадба или 
годеж, кога правят седенки или хоро, когато 

се съберат нейде гости на ядене и пиене,  или 

се случи някоя веселба, а другите дни ще 
седи на училищния праг” (Даскалова, 1997, 

с.82). Тази практика на ограничаване на учи-

теля да напуска училището не е изключение. 
Тя е отразена и в писмо на Петко Славейков, 

в което той се оплаква, че деспотичният ха-

джи Стоян – местният севлиевски първенец - 

не му разрешава да напуска делничен ден 
училището, “за да не съборят децата напра-

веното му” (построеното от хаджи Стоян 

училище – б.м., В.А.) (Славейков, 1979, 

с.418).  
Първите нормативни документи в истори-

ята на новобългарското образование са със-

тавени от Неофит Рилски – “Ученически 
дисциплинарен правилник”, друг документ, 

озаглавен “Учениците имат должност” и др. 

Те регламентират само дейността на учени-

ците. През 1845 г. по поръчка на учредите-
лите на Габровското училище Васил Апри-

лов и Н.С. Палаузов, Николай Хр. Палаузов 

написва нов правилник на училището, в кой-
то са посочени само изискванията към уче-

ниците и родителите.  

Един от първите документи, които регла-

ментират и дейността на учителите, е съста-
вен от Найден Геров, главен учител в клас-

ното мъжко училище в Копривщица. Той 

учителства в него през периода от 1846 г. до 
1849 г. През това време съставя правилник, в 

който са определени задълженията не само 

на учениците, а и на учителите и на училищ-
ните настоятели. От учителите се изисква да 

спазват стриктно работното време и да уп-

ражняват съвестно дейността си.  Те “не мо-

гат да си вършат в училището работа от 
страна, да посрещат и изпращат гости, кога-

то е време за учение. В училището да ся знае 

една работа – учението” (Доросиев, 1925, 
с.11). Правилникът отразява демократизма 

на автора, който постановява, че учителите 

трябва да приемат всички ученици за равни и 
да проявяват еднакво усърдие за обучението 

на всеки ученик. Същевременно се изисква 

да отличават прилежните от ленивите, на 

които също да налагат прилежност. Но това 
не следва да се постига с насилие и обиди. 

“Тий (учителите – б.м.) трябва да учат децата 

с кротост и всячески да ся вардят да не ги 
прякоряват с думи неприлични. Прякорна 

дума из устата на учителя да ся чете за по-

голяма вина, нежели такава дума из устата на 

детя, което малко отбира” – пише в правил-
ника (Доросиев, 1925, с.11). Във време, кога-

то телесното наказание е най-често използ-

ваният метод за постигане на дисциплина, 
това постановление звучи авангардно и сви-

детелства за хуманизма и педагогическото 

майсторство на Н. Геров. От учителите той 
изисква да “имат добро поведение, за да бъ-

дат добър пример на благонравие за учени-

ците си”( Доросиев, 1925, с.11). Задължава 

ги не само да следят за  “благоприличното” 
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поведение на учениците в църква, а и самите 

те да бъдат образец за подражание. 

Контролът върху дейността на учителите 
и учениците се възлага на 1-2-ма надзирате-

ли, които се задължават минимум през три 

дни да посещават училището и да докладват 
на училищните настоятели за нарушения на 

реда, “та сичките единодушно и сговорно” да 

ги преодоляват (Доросиев, 1925, с.10). За да 

не се нарушава процесът на обучение, на 
надзирателите се забранява да разговарят с 

учителите по време на учебните часове. За 

по-ефективна организация на обучението и 
възможност за контрол Геров предвижда и 

въвеждане на училищна книга, в която учи-

телите след всеки учебен час да вписват по 

определен образец информация за съдържа-
нието на проведените уроци, както и списък 

на отсъстващите ученици. Учениците пък 

отразяват в книгата отсъствията на учители-
те. Надзирателите се задължават да я прег-

леждат по време на своите посещения, а  ако 

не посетят училището в продължение на 
една седмица, учителите следва сами да им я 

занесат в почивните дни. Тази книга трябва 

“да е открита в училището за всякого без 

изключение” (Доросиев, 1925, с.13). Чрез нея 
се предвижда осъществяването на обществен 

контрол върху дейността в училището. 

През 1865 г. за Копривщенското класно 
училище е изработен и Устав, който дораз-

вива и конкретизира нормативната уредба на 

училището. Той се състои от три дяла - “За-
кон за настоятелството”, “Длъжности на се-

ляни към училището” и “Закони за учители-

те”. На учителите се налагат обичайните 

изисквания за усърдие по отношение успеха 
на всички ученици без разлика, както и за 

редовното им присъствие в учебните занятия 

(Доросиев, 1925, с.18). По време на препода-
ване “не е простено на учителите да ся зани-

мават със свои работи или да ся събират на 

разговори” (Доросиев, 1925, с.19). От тях се 

очаква “с кротост” да слушат и изпитват 
учениците си, а при нарушения да ги наказ-

ват, “само наказанието да се не простира вън 

от мярата” (Доросиев, 1925, с.19). За по-
големи нарушения наказанието се определя 

от настоятелството. На учителите се налага 

да водят “месечни разписи”, в които всекид-
невно да отбелязват отсъствията на ученици-

те, “тяхното прилежание и поведение”. 

Главните учители се задължават да упражня-

ват надзор над взаимните учители и при на-
рушения да ги “поправят и мъмрят”. От учи-

телите се изисква да поддържат добри взаи-

моотношения един с друг, вероятно за да 

дават положителен пример на учениците си. 
Те са длъжни “да си чуват взаимно чест и да 

имат любов и съгласие помежду си”, а при 

възникнали противоречия настоятелството 
посредничи за преодоляването им (Доросиев, 

1925, с.19).  

Настоятелството или поне някои от чле-

новете му се задължават да посещават ми-
нимум два пъти седмично училището, за да 

наблюдават преподаването на учителите, 

присъствието и учебните постижения на 
учениците в уроците. Веднъж месечно цяло-

то настоятелство образува училищна коми-

сия, която иска отчет от учителите за успеха 

на учениците и посещаемостта им в учили-
ще. (Доросиев, 1925, с.16-17). При наличие 

на слабости на учителите, проявени в учи-

лище или извън него, настоятелството е 
длъжно “с кротост и разсъждение” да ги съ-

ветва за преодоляването им, а след първото и 

второто съветване “могат всенародно да ги 
съдят и изобличат” (Доросиев, 1925, с.17). 

Родителите на деца, които учат в училището, 

имат право да посещават училището и да 

присъстват по време на уроците, без да пре-
чат на нормалното им провеждане. Забранява 

им се  да “се мешат в училищните работи”, 

както и да съдят и мъмрят учителите за как-
вото и да било (Доросиев, 1925, с.17-18) Тази 

забрана цели ефективно управление на учи-

лището и съхраняване на учителския автори-
тет. 

От 1860 г. в Шумен започва да действа 

правилник,  наречен “Школски закони на 

шуменските училища” (Григориев, 1904). 
Той е приет от еснафите в града (вероятно 

общинари) с подписа на учителите Анастас 

Гранитски и Добри Войников. С него се рег-
ламентират задълженията на учениците и 

учителите, както и наказанията, предвидени 

за тяхното неизпълнение. Задълженията на 

учителите са представени в 16 параграфа. На 
първо място е изведено изискването за об-

разцов морален облик на учителя, тъй като 

се приема, че той трябва да служи за модел 
на поведение. Параграф 1 гласи: “Всякой 

учител трябва да пази крайно благонравие, за 

да бъде добър пример за учениците, според 
както го изискува самото му звание”. Налага 

се забрана, насочена към съхраняване на 

добрия имидж на учителите: “да не злослови 

нигде, нито пред учениците, нито пред чело-
веците против някого от събратята си”, а в 
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случаите на оплаквания да се обръща към 

училищните настоятели (& 2). Следващите 

по важност изисквания са свързани с функ-
циите му на преподавател и възпитател. Той 

се задължава “да преподава увремя опреде-

ляните нему от училищната програма уро-
ци”, да упражнява надзор върху поведението 

на учениците и да налага предвидените нака-

зания за неизпълнение на задълженията им и 

нарушения на дисциплината (& 3, 4 и 13). За 
разлика от други нормативни документи, в 

този правилник сред предвидените санкции 

за учениците - нарушители на училищния 
ред - преобладават телесните и унизителните 

наказания (лишаване от храна за един ден, 

определен брой удари с пръчка по гърба, 

затваряне в тъмница, чернене на лицето, зап-
люване от ученици, изгонване от училище), 

следователно, правото на учителя да наказва 

е неограничено.  При прием на ученик в учи-
лище учителите се задължават да го записват 

в клас, който съответства на подготовката му 

– “според силата му”, както гласи параграф  
10. Задължени са на всеки 6 месеца да про-

веждат изпити и да записват постиженията 

на учениците, срещу което получават един 

месец отпуск годишно (& 12).  “Учителите са 
длъжни да празнуват само определените от 

еснафите празници” – гласи параграф 11.  

При конфликти между учениците или 
протести на родители и настойници във 

връзка с наложено наказание на ученик и 

протести на граждани срещу учители, те се 
задължават да отнесат въпроса до училищ-

ните настоятели (& 5, 6 и 7). Учителите имат 

и определени задължения във връзка с при-

съствието на учениците на църковните служ-
би. Един от учителите трябва да ги води в 

църквата в събота, а “в неделя подир божест-

вената служба, като отидат учениците в учи-
лището, един от учителите ще ги намерва за 

да ги поучи неделното Евангелие или друго 

нравствено поучение” (& 8 и 9). В заключе-

ние се посочва, че “учителите тряба да се 
отстраняват от всяка една погрешка, която 

нанася безчестие на Шуменските учебни 

заведения”, следователно, не се допуска да 
уронват престижа на училището със своите 

действия.  

За нарушение на определените изисква-
ния се предвиждат и съответни наказания. 

При нарушение на &1 и 2 за определено 

време учителят се съветва, а после се отстра-

нява от учителството чрез училищните нас-
тоятели. За недобросъвестно изпълнение на 

преподавателската си дейност (& 3) училищ-

ните настоятели съветват учителите; ако не 

се поправят, им се отнема част от заплатата; 
ако пак няма ефект, се уволняват; а за нару-

шение на останалите задължения  “се съве-

туват и мъмрят от училищните настоятели“. 
За уронване на престижа на училището 

“училищните настоятели до някое време ще 

съветуват учителя”, а ако не се поправи, се 

отстранява. 
В началото на учебната 1868/69 учебна 

година училищната община в Габрово съв-

местно с главния учител  Димитър Енчев 
съставя т.нар. “Училищни закони”, които се 

състоят от две части - “Състав на училищно-

то управление” и “Закон за учениците”.  С 

този нормативен документ учебната дейност 
във всички училища в селището – основните 

и главното (класното) – се поставя под пре-

кия надзор и ръководство на главния учител 
– “изменението на метода в преподаването, 

учебниците, програмата, учебните и праз-

нични дни, назначаването на изпитанията 
(изпитите, б.м., В.А.), наказването на учени-

ците и др. такива” (чл.2). Всички учители се 

задължават да преподават по 6 часа дневно. 

Отсъствията “без извинителни причини” се 
наказват с парични глоби (чл.7). Впечатле-

ние прави и още едно постановление – с па-

рична глоба се наказват и онези учители, 
които “без знанието и дозволението на глав-

ния учител” купуват учебници и ги продават 

на учениците (чл.8). С това се цели пресича-
не на несвойствената търговска дейност на 

учителите, която води до оскъпяване на 

учебниците. С този нормативен документ се 

въвежда забрана на прилагането на телесни  
наказания. Нарушаването й се наказва изк-

лючително строго: “Ако някой от учителите 

накаже някой от учениците с пръчка или 
плесница, то такъв се изключва решително 

от службата” – пише в чл.7, част I. (Каролев, 

1926, с.85-86). 

В Самоков главният учител Тодор Пеев 
изготвя т.нар. “Главни правила за управле-

нието на Самоковското общонародно бъл-

гарско училище” с дата 1 януари 1861 г. 
Правилникът се състои от 16 параграфа, кои-

то съдържат указания за финансирането, 

управлението и организацията на обучението 
в училището (Кюланов, 1983, с.201, 203). В 

него не се регламентира поведението на уче-

ниците, а само посещаемостта им. При пос-

тъпване на детето в училище родителите му 
се задължават да осигурят както необходи-
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мите условия за неговата добра подготовка, 

така и редовното му присъствие в учебните 

занятия. “Родителите и роднините на всякой 
ученик трябва да знаят – пише в девети па-

раграф, - че учителите не са мучители. Они 

като си пращат децата у училище, то ще ка-
же, че ги поверяват на учителите, които ще 

си имат грижата за нихното добро, което, за 

да стане, може да притребува и наказание, та 

да се не мешат у нищо” (Кюланов, 1983, 
с.205). В началото на всеки месец родителите 

се задължават да представят записка, в която 

се съдържа информация за поведението на 
децата им в семейството – дали те “са из-

вършвали у дома длъжностите, които им се 

налагат от учителя, за да става приличното 

наказание, или награждение според поведе-
нието на ученика”. Така се постига обратна 

връзка на училището със семейството и ро-

дителите се приобщават към учебно-
възпитателната дейност. Правилникът изис-

ква тяхното сътрудничество и чрез параграф 

15. Той гласи следното: “Най-после родите-
лите на ученика с една дума, длъжни са да 

знаят това: Кога учителите у училището пра-

вят,  они от вън да не развалят” (Кюланов, 

1983, с.207). Следователно, този правилник 
регламентира правото на учителя да получа-

ва информация за поведението на ученика 

вкъщи и да използва свободно методите на-
казание и поощрение.  

Значително по-обстойни правила се въ-

веждат с т.нар. “Устав за управлението на 
Самоковското мъжко училище”, който е в 

сила и за богословското училище в Самоков. 

Той е с дата 15 септември 1876 г. В него са 

включени задълженията на учителите и уче-
ниците и правила за посетителите. Подобно 

на изискванията в предходните правилници, 

и в този устав се възлагат задължения на 
учителите, свързани не само с преподаване-

то, а и с възпитателната им дейност, защото 

“целта на училището е двояка: наука и добра 

отхрана” (чл.8). Те могат да отсъстват от 
учебни занятия само в изключителни случаи, 

и то със знанието на управителя и съгласието 

на настоятелството. Задължават се “да не 
минуват определеното време за преподаване 

на уроците в безполезни за учениците при-

казки, които никак не се отнасят за урока” 
(Доросиев, 1925, с.199). При първо и второ 

нарушение на задълженията им управителят 

си служи с напомняне “кратко и приятелс-

ки”, а при трето – уведомява настоятелството 
(Доросиев, 1925, с.200). 

Обръща се внимание на личния пример, 

който учителите дават на учениците чрез 

своето поведение. Според чл.7 те “са длъжни 
да си служат повечето с морални средства, за 

да въздигнат учителския си авторитет и да 

спечелят влияние над учениците”. Уставът 
определя и методите и средствата за пости-

гане на по-добра дисциплина. Като най-

добро средство за предотвратяване на “ло-

шите игри, честите карания и обикновените 
псувни между учениците” се посочва гим-

настиката, която учителите следва да органи-

зират в хубаво време. При нарушения на 
дисциплината се препоръчва степенуване на 

наказанията – “дълги съвети”, “изобличения” 

и едва тогава – “бой с пръчка”. Дават се и 

указания относно приложението на телесни-
те наказания, като се въвеждат известни ог-

раничения. “Учителят, който наказва с пръч-

ка, трябва да управлява гнева си, за да не би 
да се удари виновния на лошо място и да не 

му издума някои неприлични думи” (чл.9) 

(Доросиев, 1925, с.199). 
Последният дял от устава е насочен към 

посетителите в училището. Всеки има право 

да посещава учебните занятия, без да пречи 

на работата на учителя. Посетителят се за-
дължава “да пази най-голямо благочиние, с 

което да покаже делом, че почита училищ-

ния ред”. Забранява се на всеки “пушенето 
на тютюн в стаите за преданието” (Доросиев, 

1925, с.202). Не се разрешават конфликти с 

учителите по никакъв повод. Училищното 
настоятелство е определено за посредник 

между учителите и недоволните от тяхната 

дейност и поведение.  Уважението към учи-

телите намира израз и в чл.14 от първи дял 
на устава, според който управителят няма 

право да взема еднолични решения без да се 

допита до тях за нищо, което се отнася до 
училището. За постигане на неговия “добър 

вървеж” се предвиждат съвместни ежесед-

мични заседания на учителите и настоятели-

те, в които решенията да се постигат чрез 
гласуване и да се вписват в протокол /чл.15/ 

(Доросиев, 1925, с.200).      

 От 1 септември 1864 г. датират т.нар. 
“Кратки закони за длъжностите на учителите 

и учениците”, които училищното надзира-

телство в Цариград написва за постигане на 
по-добър ред в тамошното народно класно 

българско училище. Според този нормативен 

документ учителите се задължават да спазват 

точно работното си време, да преподават “с 
потребното старание и разяснение и да ся 
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обнасят към учениците, като чядолюбиви 

отци към чядата си, и да имат всичките уче-

ници равно”. От тях се изисква веднъж ме-
сечно да представят на надзирателството 

информация за присъствието и успеха на 

учениците, като за целта се задължават да 
вписват бележки за отговорите на учениците 

по време на уроците (Доросиев, 1925, с.74). 

Друг нормативен документ е създаден от 

Васил Друмев (по-късно епископ Климент 
Браницки и митрополит Климент Търновски) 

за нуждите на народното българско училище 

в Браила, чийто директор става през 1870 г. 
За по-добра организация на обучението 

Друмев въвежда бележници, в които има 

графи за отсъствията, поведението и оценка-

та за успеха на учениците. Тази малка бро-
шура, с която са снабдени всички ученици, 

се нарича “Бележна книжка за ежедневните 

отговори в уроците и за поведението на уче-
ниците от народното българско училище в 

Браила за училищната …. година”. Освен 

горепосочените графи книжката съдържа и 
правилник, наречен “Училищний ред”. В 

него са определени задълженията на учите-

лите, учениците и родителите. Първият дял 

от правилника   съдържа общите за всички 
правила. Като такива се посочват: 

- спазване на “строга пристойност – и в 

думите и в постъпките (к.н. – В.Д.)”; 
- ненарушаване на “училищната тишина и 

спокойствие”; 

- забрана за обсъждане в присъствието на 
ученици на недостатъци в училищния ред и 

преподаването. За нередности в това отно-

шение гражданите да се отнасят към дирек-

тора, учителите или настоятелите на учили-
щето (Бележна книга..., 1871, с.6, 7). 

Тези правила, и особено последното, имат 

за цел да издигнат авторитета на училището 
пред учениците и да съдействат за добрия 

психически и морален климат  в него.  

За по-висока ефективност на учебно-

възпитателния процес се определят следните  
задължения на учителите: 

- да идват навреме в училището и “винаги 

редовно” да провеждат уроците; 
- всекидневно да отбелязват в бележници-

те на учениците успеха и поведението им; 

- всеки месец да представят отчет на ди-
ректора за общия успех и общата оценка на 

поведението на учениците (Бележна книга..., 

1871, с.6, 7). 

Друмев обръща внимание и върху пове-
дението на учителите и отношенията им с 

техните ученици. Учителите се задължават 

да следят за успеха и “добрата им нравстве-

ност”, а и самите  “винаги да служат на свои-
те възпитаници за пример на най-добра и 

висока нравственост и пристойност както с 

думите, тъй и с делата си” (Бележна книга..., 
1871, с.7). Правилникът изисква от тях “ви-

наги и сякъде да имат най-добра обнаска с 

сички, а особено – с учениците” (к.н. – В.Д.)( 

Бележна книга..., 1871, с.7). Разрешава им се 
да налагат леки наказания за неуспех в учеб-

ната дейност или непослушание, но наказа-

нията за по-тежки провинения се определят 
от учителския съвет.  Този училищен орган 

заседава на всеки две седмици. Учителският 

съвет обсъжда постиженията и неуспехите в 

хода на учебно-възпитателната работа, както 
и причините за възникналите проблеми (Бе-

лежна книга..., 1871, с.7-8). 

Управлението на българското образова-
ние се централизира след създаването на 

Екзархията през 1871 г., когато по силата на 

екзархийския устав то влиза в нейните пра-
вомощия. Осъществява се от смесени цър-

ковно-светски екзархийски и епархиални 

съвети. Българската екзархия чрез своите 

митрополити поема организацията и ръко-
водството на учителските събори. Варненс-

ко-Преславският митрополит Симеон свиква 

такъв събор през 1873 г. в Шумен. Сред дру-
гите документи, които съборът приема, е и 

правилник, озаглавен “Устав за селските 

училища у Варненско-Преславската епар-
хия“. Той регламентира задълженията на 

родителите, училищните настоятели и учи-

телите. От учителя се изисква “строго да 

изпълнява учителската си длъжност винаги 
редовно, навреме да дохожда в училището и 

в определените за занимание часове да не се 

занимава с друго, освен с уроците“ (чл.22); 
да води книга, в която да отбелязва успеха, 

поведението и отсъствията на учениците и да 

дава ежемесечно сведения за това на учи-

лищното настоятелство, а през три месеца 
чрез настоятелството – на епархийския съвет 

(чл.23). Забранява му се  “без време“ да на-

пуска училището (чл.29). Чрез тези мерки се 
цели редовно провеждане на учебните заня-

тия, като грижите за това се полагат от роди-

телите, учителите и училищните настоятели. 
Уставът предвижда учителят да изпълня-

ва и възпитателна функция, като се грижи за 

доброто поведение на учениците както в 

училище, така и извън него. Той се задължа-
ва да се отнася към учениците “винаги при-



187 

лично, в съветите и мъмренията да употребя-

ва думи прилични и в наказанията си да бъде 

умерен” (чл.25). Самият той трябва да бъде 
образец на добро поведение и “строго да 

пази учителското си достойнство винаги и 

навсякъде” (чл.30); да посещава редовно 
църковните служби и да води учениците в 

празнични дни в църква, да ги обучава в 

църковно пеене и да им разяснява текстове 

от евангелието (чл.26 и 27) (Доросиев, 1925, 
с.221-222). 

Нормативните документи регламентират 

и взаимоотношенията на учителите с органи-
те на управление. В някои от тях са предви-

дени изключително широки правомощия на 

училищните настоятелства, които огранича-

ват правата на учителите. Т. напр. в пълно-
мощно от габровските граждани за надзира-

телите на Габровското училище пише, че 

чрез него те са упълномощени „да си имат 
грижата за всичко, що се касае до напредо-

кът на училищата ни. Равно да имат пълно 

право без смеся на другиго некого да опаза-
ряват и вождат достойни учители и да из-

важдат недостойните; и да приемат и изпра-

щат училищни писма. Да имат право да на-

ложат закон на училищата и учителите тъй 
също и програмата на училищата да зависи 

от тях. Ако някой от учителите не изпълни 

или не препознай длъжностите си, които 
наложат гореназначените надзиратели, да 

имат право да му спрат месечната му плата в 

кое и да е време” (Димитров, 1987, с.119). 
Определянето на учебния план (“програма”) 

от настоятелите - понякога невежи и негра-

мотни хора, е правомощие, несъответстващо 

на техния образователен ценз и квалифика-
ция. Честа практика е и нередовното запла-

щане  на учителите, понякога и “норматив-

но” уредено, както в посоченото пълномощ-
но. Причините за възникналите на места 

конфликти между настоятелите и учителите 

могат да се търсят в несъразмерността на 

определените им права и задължения. 
Не навсякъде настоятелството е команден 

орган. Макар и по изключение, понякога то е 

в подчинено положение спрямо главния учи-
тел.  Такъв висок статус успява да си извою-

ва напр. главният учител в Софийското учи-

лище Сава Филаретов. В Устава на училище-
то от 1857 г., съставен от него, т.3 постано-

вява, че “училището по учебна част ще се 

управлява от Главният учител по нареждане-

то на който ще следуват и другите помощни-
ци учители”, а т.4, че „сичко що е потребно 

за добрата нареда на училището ще се пред-

лага от главният учител на училищните нас-

тоятели, които се задължават да изпълнят 
това без забава...” (Доросиев, 1925, с.52). 

*** 

Направеният преглед на документацията 
във връзка с правата и задълженията на учи-

телите, макар и да не обхваща всички норма-

тивни актове през Възраждането, съдържа 

достатъчно информация, насочваща към 
определени изводи. Като общовалидно се 

налага правото на учителя да наказва учени-

ците, като само в някои документи то се ог-
раничава чрез забрана за използване на те-

лесни наказания. В други документи това 

право е определено като задължение. Само в 

по един документ е отразено правото на учи-
теля да поощрява учениците чрез награди и 

правото му да получава информация от ро-

дителите за поведението на ученика вкъщи. 
Задълженията на учителите, определени в 

нормативните документи, могат да бъдат 

обединени в следните групи (въпреки че 
обхватът им в различните правилници е раз-

личен): 

1.Относно обучението - основните задъл-

жения на учителите са свързани със стремежа 
за ефективна организация и нормално про-

веждане на процеса на обучението – редовно 

присъствие в училището в определеното 
учебно време и спазване на учебната програ-

ма.  В някои от нормативните документи се 

налага демократичното изискване към учите-
лите да про явяват усилия за обучението на 

всички деца, без разлика. Важно задължение, 

свързано с процеса на обучението, е стриктно 

водене на училищната документация, в която 
се отразява присъствието и успеха на учени-

ците. В някои документи е предвиден и еже-

месечен отчет пред органите на управление - 
директора или училищните настоятели. Има 

документи, които задължават учителя да про-

вежда периодично изпити – през шест месеца 

или веднъж годишно.  
2. Относно възпитанието – основните за-

дължения на учителите са свързани с амбици-

ята за постигане на желателно поведение като 
от тяхна страна, така и от страна на ученици-

те: 

 относно собственото им поведение - 

да имат образцово поведение, съответс-
тващо на изискванията на обществения 

морал,  което да служи за пример на 

учениците;  
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 относно учениците – да упражняват 

надзор върху поведението на ученици-

те; да си служат със съответните методи 

за постигане на желателно поведение;  
друго задължение на учителите, обик-

новено в ниската образователна степен 

и в специализираните богословски учи-
лища, е воденето на учениците в църк-

ва. 

3. Относно взаимоотношенията с:  

 колегите - да поддържат добри взаи-

моотношения с тях и да пазят своя и 
техния авторитет;  

 училищните настоятели -  да се от-

насят към тях в случай на конфликти и 

проблеми с колеги, ученици и родители; 

 относно посетителите – да ги прие-

мат в учебните занятия, които провеж-

дат, при условие, че не се възпрепятства 

процеса на обучение. 

4. Относно управлението на учебното 

заведение – основните задължения са свърза-

ни с участието на учителите в учителския 

съвет на училището (в някои класни учили-
ща), понякога съвместно с училищните нас-

тоятели. Главните учители имат по-големи 

задължения, свързани с организацията на 
обучението, определяне на учебното съдър-

жание, методите на обучение и възпитание и 

др. 

Правилниците посочват и методите за ре-
гулиране на поведението на учителите. При 

неизпълнение на задълженията им се пред-

виждат наказания. Те варират според степен-
та на нарушението и неговата поредност – от 

“съветване”, забележка, мъмрене, обществено 

порицание, парична глоба, до уволнение. По-
ощрения за постигнати добри резултати не се 

предвиждат. Като такива могат да се възпри-

емат продължаването на договора за работа и 

повишаване на възнаграждението. 
При индивидуалните договори правата и 

задълженията варират както в различните 

селища и различните учители, така и спрямо 
един учител в зависимост от продължител-

ността на работата му в дадено училище и 

постигнатите резултати в процеса на  обуче-
ние.   

През периода на Възраждането се поставя 

първата нормативна рамка на българското 

образование. Училищните правилници съ-
държат норми на поведение, които целят да 

превърнат училището не само в образовател-

на, а и във възпитателна институция. Прави-
лата не са ограничени в рамките на училищ-

ния ред, а обхващат поведението на учители-

те и извън училището. Акцентира се върху 

техните задължения и в много по-малка сте-
пен са засегнати правата им. Налагат се опре-

делени ограничения на тяхното поведение и 

допълнителни условия, които невинаги са 
свързани с пряката им педагогическа дейност. 

Правата и задълженията на учителите са ди-

ференцирани в зависимост от образователна-

та степен, в която преподават и  мястото на 
учителя в учителската йерархия. Усилията на 

първите “законодатели” са насочени към пос-

тигане на ефективно обучение и възпитание, 
което да удовлетворява обществените очак-

вания и претенции към училището. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА МОДА В НБУ 

 

Яна Василева 

 

PEDAGOGICAL PRACTICES IN UNDERGRADUATE PROGRAMS FASHION IN NBU 

 

Yana Vasileva 
 

ABSTRACT: Настоящата статия има за цел да изследва педагогическите практики и дисциплини 

застъпени в обучението по компютърна графика в департамент „Дизайн“ при Нов български универ-

ситет. Разглеждат се методическите подходи и курсовите задачи по двуизмерно компютърно проек-

тиране в бакалавърска програма „Мода“ в НБУ. Прилагат се успешни студентски разработки реализи-

рани в различни модни ревюта и изложби. 

Key words: Бакалавърска програма Мода, Компютърна графика, Моден дизайн 

 

Въведение 
 

Бакалавърска програма „Мода“ в Нов бъл-

гарски университет е създадена през акаде-
мичната 1993/1994 г. в рамките на департа-

мент „Дизайн и архитектура“. Към настощият 

момент програмата е административно отде-

лена в департамент „Дизайн“ където успешно 
подготвя специалисти с професионална ква-

лификация дизайнер. Практическото обуче-

ние включва работа в експерименталното ху-
дожествено ателие по мода на НБУ, участие в 

ревюта и изложби, практика във фирми за 

конфекция. Със своето учредяване  програма-
та за първи път в България предлага модерно 

и съвременно обучение в областта на модния 

дизайн, адаптирано към световните практики 

и гарантиращо успешна реализация. 
Обучението в програмата е структурирано 

по следният начин: първите две години сту-

дентите посещават курсове по общо образо-
вание и основни научни дисциплини в нап-

равлението. Курсовете по композиция във 

визуалните изкуства, обща история на изоб-
разителното изкуство, естетика и теория на 

изкуството са основополагащи и задължител-

ни. Изучават се Основи на конструирането и 

Морфология, като се разглеждат различни 
техники и материали. Лекциите по История 

на костюма, Текстилен дизайн и Експеримен-

тални рисунки развиват в младите дизайнери 
умения за визуализация на човешка фигура и 

модна скица.  Успоредно с формирането на 

изобразителните способности се развиват 

умения за работа с компютър и графичен 

софтуер. След натрупване на необходимият 
брой знания студентите успешно преминават 

в трета и четвърта година където обучението 

се профилира в специализирани курсове и 
извънаудиторни учебни форми. Внимателни-

ят подбор на изучаваните дисциплини, добра-

та материална база и отдадените до краен 

предел преподаватели допринасят за разгръ-
щането на целият творчески потенциал на 

младите таланти.  

 

Изложение 

 

 Педагогическите практики в програма „Мо-
да“ в НБУ са изключително успешни. Препо-

давателите се стремят да стимулират и разви-

ват вдъхновението на студените като за целта 

се организират разнообразни семинари, майс-
торски класове и уъркшоп. Често се канят 

представители на бизнеса като гост лектори 

или посетители на многобройните прояви. 
Лекциите се обогатяват с актуални презента-

ции и гости.  Учебният процес е превърнат в 

една дизайн работилница, която кипи от 
творческа енергия. Подробни материали и 

учебни задачи се качват в сайта на универси-

тета. Лекциите са разнообразни, интересни и 

впечатляващи. Преподавали и студенти рабо-
тят усърдно за реализацията на съвместните 

изложби и модни ревюта.  

 Лекциите по експериментална рисунка, ис-
тория на модата  и текстилен дизайн се про-

веждат в специално предназначените за тази 

цел зали. Университета предоставя модерно 

оборудвано ателие по мода където студентите 
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могат да ползват машини, манекени и платове 

за реализация на своите модели. Часовете по 

компютърна графика се провеждат в компю-
търните зали на НБУ, където е инсталиран 

съответният софтуер.  

В учебната програма на първи курс сери-
озно са застъпени дисциплини за усвояване 

на векторна и растерна компютърна графика. 

Предлагат се курсове за изучаване на програ-

мите CorelDraw и Photoshop. Във втори и тре-
ти курс материята се усложнява и студентите 

преминават курсове за владеене на Illustrator 

и EdrawMax. Желаещите да изучават и фир-
мен стил за модна марка сформират допълни-

телни групи при условие, че се са покрили 

изискванията от горепосочените курсове.  

Компютърният софтуер е неразделна част 
от творчеството на съвременния дизайнер. По 

тази причина компютърната грамотност е се-

риозно застъпена в обучението в НБУ. Прио-
ритетни са програмите за графична обработка 

на изображения тъй като те способстват за  

създаване на фото корекции и манипулации 
на обекти. Посредством специализираните 

програми  се реализират интересни колажи, 

модулни композиции, десени и щампи. Инст-

рументариума на Photoshop позволява редак-
тирането на цифрови фотографии от фотосе-

сии предназначени за портфолио. Четките и 

филтрите допринасят за облагородяване на 
фоновете и текстурите. Богатото разнообра-

зие от ефекти и стилове прекрасно се вписват 

в композициите на модните колажи. (Фиг.1) 
 

 
Фиг. 1 Кристина Клодеева – първи курс 

БП „МОДА“ , моден колаж  
 

Реализацията на отворени и затворени 

композиции е леснодостъпна в работното 

пространство на програмата. Студентите уме-
ло се справят с тази задача като разработват 

сложни модули за десени и щампи. За пости-

гането на своите творчески идеи дизайнерите 
подробно се запознават с функциите за гене-

риране на шарки и текстури. Поощрява се 

използването на базовите фигури и линии ка-

то съставни елементи на дизайна. Търсят се 

сложни цветни гами умело балансирани с  

графични петна. (Фиг.2) 
 

   
Фиг. 2 Кристина Клодеева – първи курс 

БП „МОДА“ , проект за десен и щампа 
 

Натрупването на знания в първи курс се 

разширява с изучаването на векторната ком-
пютърна графика и функциите на програмата 

CorelDraw. Чрез нея студентите се концент-

рират в изчертаването на техническа скица и 

кройка. За целта се разглеждат инструментите 
за чертане и настройките на контур. Набляга 

се на прецизността и изчистената линия. Бо-

рави се с техниките за трасиране на изобра-
жение, групиране и разгрупиране на обекти. 

Отделя се внимание на функцията за създава-

не на моден календар и каталог. (Фиг. 3) 
 

 
Фиг. 3 Цветина Йотова  - първи курс БП 

„МОДА“ , проект за моден календар 
 

 

Обучението по компютърна графика във 

втори курс продължава с изучаване на специ-
ализираният софтуер за моден дизайн 

EdrawMax. Програмата предлага богата база 

библиотеки с човешки фигури разпределени 
по възраст и пол. Дизайнерите могат да рабо-

тят директно върху телата и да градят визията 

на своите дрехи. Тъй като програма е вектор-

на се спазват основните характеристика на 
контура и запълването. Студентите разработ-

ват цялостна модна колекция като я органи-

зират в портфолио. Предимство са уменията 
за работа с определени формати и страници. 
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Обмисля се цялостния дизайн за корицата и 

съдържанието. Поместват се отделните крой-

ки и технически скици на моделите. (Фиг.4) 
 

 
Фиг. 4 Елизабет Петкова – трети курс БП 

„МОДА“, технически скици на модели  

 

В трети курс студентите от БП „Мода“ в 

Нов български университет имат удоволстви-
ето да се запознаят с функциите на програма-

та Illustrator. Поради усложняването на учеб-

ният материал и натрупването на познания в 
областта на компоцицията и конструкцията 

на обемите основните теми са насочени към 

векторизирането на модна скица, изчертаване 
на техническа скица и кройка. Поради специ-

фиката на програмата широко се използват 

символи и четки за реализацията на чертежи-

те. Знанията се обвързват с техническото чер-
тане и конструиране. Студентите създават 

технически скици на дрехи и колекции. Уме-

нията за обработка на снимки от фотосесии и 
ревюта се надграждат. (Фиг. 5) 

 

 

 

 

Фиг. 5 Стилияна Стоянова - трети курс БП 

„МОДА“ 
 

Компютърните експерименти не спрат до 

тук. Пълната програма курсове докосва ди-
зайнерите до съкровищница на компютърната 

графика. Младите автори отключват сърцето 

и таланта си за нови техники и похвати. Об-

лягайки се на натрупаните знания те са спо-
собни да изработят плакати и покани за мод-

ните ревюта и други прояви.  

 

Заключение 

 

В заключение могат да се констатират 

следните закономерности: разнообразяването 
на учебните материали и прилагането на ино-

вативни техники за преподаване са ключови 

за развитието на модните дизайнери и ние 
техните преподаватели трябва да се стремим 

да развиваме техните заложби и да се гордеем 

с постигнатите резултати.  
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THE SCIENTIFIC LITERACY SEEN THROUGH 

 THE STUDENTS’ EYES – FUTURE SCIENCE TEACHERS  
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ABSTRACT: The Article is about the place and role of the scientific literacy seen through the students’ eyes 

– future science teachers. The orientation of preparing students to the phenomenon scientific literacy research 
necessitates the creation of quality change of each of the components of the educational process in such a way as 

to reflect the development of science, innovation, values of civilization and the requirements of modern life.  

Key words: scientific literacy, students – future teachers, training in chemistry 

 

Въведение 

 
В условията на съвременния технологичен 

свят формирането на природонаучната гра-

мотност на учениците  е актуален и значим 

проблем. Притежаването на този вид функци-
онална грамотност позволява на личността  да 

разбира и осмисля околния свят, закономер-

ностите, на които се подчиняват природните 
явления, въпросите, свързани с жизненоваж-

ни природни ресурси, веществата, смесите, 

въздуха, водата, почвата и др. Заедно с това 

формираната научна грамотност  е предпо-
ставка за сензитивно и критично отношение 

към изчерпването на енергийните източници, 

изтъняването на озонния слой, глобалното за-
топляне, замърсяването на околната среда, 

възможните опасности и рискове. При усво-

ена природонаучна грамотност  се улесненява 
намирането на отговори на въпроси за бита, 

храненето, здравето, като се разпознават 

псевдонаучните твърдения. Общество, в кое-

то  голяма част от членовете му са природона-
учно грамотни, по-лесно се превръща във ви-

соко технологично. 

Насочеността към този проблем се обу-
славя и от неудовлетворителните резултати за 

грамотността на българските ученици от про-

ведени тестове по дългосрочната Програма за  
международно оценяване на учениците. Ето 

защо от значение е системата на подготовката 

на бъдещите учители за формиране на гра-

мотност, но заедно с това и установяване на 

тяхната оценка за този феномен. 
Целта на настоящия доклад е да се раз-

крие отношението на студентите към приро-

донаучната грамотност.  Научното съобщение 

представя част от резултатите от проведено 
констатиращо изследване за състоянието на 

учебния експеримент и реализирането му с 

оглед подготовката на  бъдещите учители за 
формиране на природонаучна грамотност на 

учениците.  

 

Теза и методика на изследването 
 

Защитава се тезата, че ако методическата 

система за учебно експериментиране по дис-
циплини от природоматематическия цикъл е 

цялостностна, научнообоснована, целенасоче-

на, екологосъобразна, динамична, като ин-
струментариумът и субектите със своята ак-

тивност свързват целевия, стимулиращо-мо-

тивационния, съдържателния, операционално 

-дейностния, контролно-регулиращия и оце-
нъчно рефлексивния компоненти, то нейното 

реализиране би допринесло за подготовката 

на бъдещите учители да формират природо-
научна грамотност. 

Анализът на литературата дава основания 

да изведем основните съдържателни призна-
ци на понятието природонаучна грамотност. 

Като комплексно-интегрална характеристика 

този вид функционална грамотност се отнася 

до усвоени знания, които позволяват да се 
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разбират основни научни термини, теории и 

закономерности отнасящи се до природата и 

природните явления. Заедно с това този фено-

мен се свързва със съответни компетенции и 
отношения, които разкриваме в други наши 

научни съобщения. Както подчертават редица 

изследователи научно грамотните ученици 
могат да се интегрират по-лесно във  всеусло-

жняващия се технологичен свят и да вземат 

решения, свързани с науката, като отчитат 

възможните рискове (Rüdiger C. Laugksch, 
1999, R. Millar & J. Osborne, 1998 Dillon, J. 

2008). Българската методическа школа насоч-

ва вниманието си към проблема за формиране 
на природонаучната грамотност на учениците 

чрез обучението по химия (Б. Тошев, 2012, В. 

Шивачева, 2011, Адр. Тафрова, 2014, Хр. Же-

чева, 2014).  
В процеса на изследването са приложени 

следните методи – теоретичен анализ, изуча-

ване на положителния опит у нас и в другите 
страни, наблюдение, педагогическо експери-

ментиране, тестове, беседи, анкети, теоретич-
на и статистическа обработка. 

 

Резултати от научното изследване 
Студентите са основен субект и главни по-

требители на учебното химично експеримен-

тиране. Затова констатиращото изследване 

установява оценката им за извършваните екс-
перименти и влиянието им върху подготов-

ката  за формиране на природонаучна грамот-

ност. Извадката констатиращо изследване се 
състои от 150 студенти от специалности в об-

ластта на природните науки, усвояващи ква-

лификация „учител” в университети в  Бур-

гас, София, Пловдив, Благоевград. На фиг.1 е 
представено мнението на изследваните сту-

денти относно въпроса доколко експеримен-

тирането допринася за формирането на при-
родонаучна грамотност. 

Фиг. 1. Формиране на компетентности чрез експериментиране. 
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Добро впечатление прави, че е голям отно-

сителният дял на тези от тях, които считат, че 

прилаганите експерименти допринасят да се 
формират компетентности  за извършване на 

основни операции и процедури за въздей-

ствие върху проучвани  обекти (35,71%), за 
научно обясняване на факти и явления, из-

веждане на аргументирани изводи, прилагане 

на опитни резултати (28,57%).  Едновременно 

с това буди сериозен размисъл, че  40,48% от 
изследваните студенти преценяват, че про-

веждането на експериментите не допринасят 

за изграждане на умения за работа с лабо-
раторна техника и апаратура.  Съществува 

макар и по-малка част от респондентите (16, 

67%), които отбелязват, че експериментална-

та дейност не се свързва с усвояване на ком-
петентности за спазване на здравословни и 

безопасни условия на труд.  Не е малък делът 

и на тези студенти, които отбелязват, че екс-

периментирането не допринася за изграждане 
на компетентности за прилагане на съвре-

менни аудиовизуални и информационни сред-

ства (21,43%), моделиране, анализ, математи-
чески и статистически (30,95%), самоанализ и 

самопознание (4,77%). 

 Констатиращото изследване разкрива  

оценките на студентите по отношение влия-
нието на експериментирането върху подго-

товката на студентите – бъдещи учители за 

формиране на научна грамотност у учени-
ците. На фиг.2 се вижда, че само една четвърт 

от проучваните лица отбелязват, че целите на 

експеримента се свързват с този проблем 

(33,33%).  
     

 

 
Фиг. 2. Влияние на експериментирането върху подготовката на студентите да формират научна 

грамотност. 
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Малък е относителният дял на студентите, 

които считат, че информацията, която носи 

дадена експеримент отразява природонаучно-
то познание (23,80%) и се свързва с усвояване 

на компетентности за разпознаване и реша-

ване на научни проблеми, научно обяснение 
на природните явления, планиране и провеж-

дане на изследване, като се тълкуват данни  и 

извеждат заключения (33,33%). Само полови-

ната от студентите потвърждават, че извър-
шваните експерименти  са модел как се пла-

нират и провеждат методите на научно из-

следване (40,48%). Не е малък делът на рес-
пондентите (21,43%), които считат, че инфор-

мацията, която носи даден експеримент не се 

свързва с елементите на природонаучното 

познание, с природните явления, здравето, 
технологиите.  Не е малък делът на респон-

дентите (11,90%), които считат, че взаимодей-

ствието им с преподавателите и тяхното  ак-
тивизиране не се свързва с проблема за фор-

миране на природонаучна грамотност – или 

се свързва с този проблем в ниска степен 
(19,05%). Голяма част от тях  отбелязвт, че  

диагностиката на постиженията им не отра-

зява този въпрос (14,28%) или го отразява в 

ниска степен  (19,05%). 
Резултатите показват, че са налице откри-

ти проблеми, свързани с обвързването на все-

ки от компонентите на експериментирането  с  
елементите на природонаучната грамотност 

(знания, компетентности, отношения, кон-

тексти), за чиито формиране се подготвят бъ-
дещите учители по химия. Изпъква необ-

ходимостта от създаването на оптимална ме-

тодическа система за учебно експерименти-

ране, която да е значим компонент в подго-
товката на студентите – бъдещи учители за 

формиране на природонаучна грамотност. 

Констатиращото изследване потвърждава 
значимостта  на изследвания проблем и опре-

делят насоките на преобразуващия експери-

мент. Очертават се две направления на пре-

образуващия педагогически експеримент: 
 - Апробиране на методическа система на 

прилагане на химичния експеримент по хи-

мия с оглед подготовката на студентите за 
формиране на природонаучна грамотност; 

- Прилагане на усвоения от студентите-бъ-

дещи учители опит за формиране на природо-
научна грамотност на учениците в хода на 

обучението по методически дисциплини, 

учебна и преддипломна практики. 

 

 

Заключение 

 

Анализът на резултатите от констатира-
щото изследване позволяват да се направят 

следните изводи: 

- Голяма част от анкетираните студенти не 
оценят достатъчно възможностите на експе-

риментирането за повишаване на качеството 

на обучението по отношение подготовката им 

за формиране на природонаучна грамотност; 
- Налице е проблем, свързан с обвързването 

на компонентите на експериментирането с 

елементите на природонаучна грамотност; 
- Не се отдава заслужено място на цялостната 

технологична реализация на експеримента и 

на компетентностния подход при провежда-

нето му; 
Открити въпроси съществуват по отноше-

ние на взаимодействието на преподавателите 

със студентите в хода на експерименталната 
дейност, като в недостатъчна степен се реа-

лизират субект-субектните отношения, интен-

зивната междуличностна комуникация, изява-
та на партньорство, сътрудничество, екип-

ност. 
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Въпросът, свързан с формирането на при-

родонаучна грамотност на учениците чрез 
задачите по химия и опазване на околната 

среда  се разглежда в контекста на съвремен-

ното училищно природонаучно образование и  

тенденцията за реформи на съществуващите 
учебни програми.  

 Предложените проекти на обновените 

Държавни образователни изисквания за учеб-
но съдържание по химия и опазване на окол-

ната среда също мотивира избора на настоя-

щата тема поради засиления акцент върху 
природонаучната грамотност.  Резултатите на 

българските ученици от редица международ-

ни проучвания открояват недостатъчната сте-

пен  на владеене на компетентности, свързани 
с природните науки. Този факт наред с пре-

дизвикващото тревога предвидено редуцира-

не на хорариума по природни науки и  същес-
твуващите проблеми, свързани с подготовка-

та на бъдещите учители за формиране на гра-

мотност по природни науки откроява потреб-
ността от  прилагането на съвременни мето-

дически решения в учебно-възпитателния 

процес в училище и в  образователно-

изследователското пространство на универ-
ситета. 

Целта на научното съобщение е да се отк-

роят в методически аспект възможностите на 
задачите по Химия и опазване на околната 

среда с оглед формиране на природонаучна 

грамотност на учениците.  

Виждането, което се отстоява в настояща-

та статия е, че системното и  методически 
обезпечено реализиране на метода упражня-

ване в решаване на задачи с природонаучна 

насоченост би могло да подпомогне в голяма 

степен формирането на грамотност по при-
родни науки на учениците. 

Анализът на литературата по проблема 

позволява да се откроят познавателните, раз-
виващи и формиращи измерения на значение-

то на задачите по химия за цялостното изг-

раждане на личността на ученика. Значими са 
изследванията у нас в тази насока на  

Д.Лазаров, който обвързва експериментални-

те задачи с прилагането на проблемно-

изследователския подход [3].  
Принос за обосноваване на методическите 

аспекти, свързани с включването на задачите 

в образователния процес в училище имат В. 
Ангелова, З. Малчева, Л. Генкова [4]. В из-

следванията на Б. Матеева, М. Миневска, Е. 

Гергова и др. се откроява мястото на експе-
рименталните задачи в дидактическата  

структура на урока, при развитието на хи-

мичния език, при самостоятелната работа, 

обоб- щаването и  проверката на подготовка-
та на учениците [2], [6]. Въпросът е разглеж-

дан в контекста на здравно-екологичното об-

разование от Л.Боянова, на конструктивистка 
учебна среда от Б.Тошев, на формиране на 

ключови компетентности от С.Манев и др.[1], 

[5]. 
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Интерес представляват вижданията на В. 

Шивачева за ролята и значението  на задачите 

във връзка с  прилагането на интерактивни 
евристични технологии, при които „се усвоя-

ват  нови знания, преоткриват и се създават 

научни истини“, както и реализирането на 
„личностноориентирани технологии, базира-

ни на решаване на проблемни задачи …в кон-

текст на глобална тематика, които изискват 

прилагане на конвергентно и дивергентно, 
критическо и оценъчно мислене“ [7], [8].  По 

този начин разглежданият въпрос се поставят 

в пряко отношение с формирането на ключо-
ви компетентности, свързани с  природонауч-

ната грамотност, което се явява трайна ори-

ентация на образованието в училище. 

Проучването на въпроса дава възможност 
да се открои непрекъснатото обогатяване и 

разширяване на съдържанието на понятието 

„природонаучна грамотност“ чрез включване 
на знания по природни науки (факти, концеп-

ции, идеи и теории за природата), процедурно 

знание (познаване на методи и средства в на-
учното изследване) и епистемично знание 

(разбиране на същността на научните проце-

дури и тяхната приложимост). Според кон-

цепцията PISA 2015 природонаучната гра-
мотност  е във връзка с овладяването на три 

компетентности, свързани с природните нау-

ки: научно обяснение на природни процеси и 
явления, планиране и оценяване на научно 

изследване и научно тълкуване на данни и 

доказателства в конкретен личен, мес-
тен/национален или глобален контекст

1)
. 

По отношение на съдържателните призна-

ци на феномена „природонаучна грамотност“ 

споделяме  виждането на В. Шивачева, Р. Ян-
кова, които я дефинират като „комплексна 

интегрална характеристика на личността, ко-

ято се основава на знания, компетентности и 
отношения за природата и природните явле-

ния, за методите на научно изследване, улес-

няващи справянето с проблемите на живота, 

селището, страната и интегрирането в света 
на технологиите“ [9]. 

Формирането на грамотност по природни 

науки чрез решаване на задачи изисква създа-
ването на условия за прилагане на теоретич-

ните знания в практически ситуации, при кое-

то се стимулира и развива познавателната ак-
тивност и самостоятелност, творческите спо-

собности на субектите. Разглеждани като 

средство за познание учебните задачи отразя-

ват специфичните особености на предмета 
Химия и опазване на околната среда и облика 

на химията като експериментална наука. В 

този смисъл е от значение решаването на екс-

периментални задачи  със засилена здравно-
екологична и прагматична насоченост с цел  

овладяване на знания, формиране умения и 

отношения, демонстрирани като компетен-
ции. Решавайки конкретна практическа зада-

ча с проблемно-изследователски характер, 

субектът на експериментиране разгръща сво-

ите знания, умения и преносими в широк кон-
текст личностни умения т.е. демонстрира 

своята компетентност. При решаване на екс-

периментални задачи се интегрират в единст-
во наблюдение, абстрактно мислене, практи-

чески дейности като се реализират етапите: 

планиране и провеждане на учебен химичен 

експеримент. При организиране на съвмест-
ната дейност, свързана с решаване на задачи 

съвместните усилия са насочени към мотиви-

ране и стимулиране на познавателния инте-
рес, активизиране на субектите на експери-

ментиране с оглед овладяване на компетент-

ности по природни науки съобразно Държав-
ните образователни изисквания  за „Експери-

мент и изследване“. Успешното формиране на 

природонаучна грамотност се осъществява от 

гледна точка на идеята за устойчиво развитие, 
изискваща непрекъснато повишаване равни-

щето на компетентност. В този аспект прин-

ципът за непрекъснатост и последователност 
изисква постепенно усложняване на задачите 

в прехода от тренировъчни през проблемно-

познавателни до творчески, на които съответ-
стват различен тип мисловен процес: репро-

дуктивен, продуктивен и творчески. С оглед 

на това е целесъобразно поставянето на зада-

чи на учениците да следва овладяването на  
определен минимум от знания и умения, 

свързани с природните науки. Задачите биха 

могли да бъдат и средство за измерване, кон-
трол и оценка  на природонаучната грамот-

ност на учениците. 

За да се изяснят възможностите на задачи-

те по химия и опазване на околната среда за 
формиране на различни аспекти на природо-

научната грамотност на учениците е проведе-

но преобразуващо изследване сред 74 учени-
ци от 9 клас,  специалност „Екология и опаз-

ване на околната среда” (ЕООС) и „Техноло-

гичен и микробиологичен контрол” (ТМБК) в  
Професионална гимназия по химични техно-

логии  „Акад. Н. Дм. Зелинский ” в гр. Бургас.   

Изследвани са  знания по природни науки 

и явления, планиране  на експеримент и на-
учно тълкуване на данни и доказателства. 
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Практическата реализация   на преобразува-

щото изследване се отнася до апробиране в 

педагогическата практика на учебно  експе-
риментиране с оглед формиране на компе-

тенции по природни науки.   

В контролните  групи    (КГ)   се    прила-
гат     традиционни методи на работа при  съ-

четаване на  демонстрационен и лабораторен 

експеримент. Виртуалният експеримент
2)

 се 

прилага самостоятелно само при ограничение 
в материално-техническото осигуряване,  не-

обходимото учебно време или поради здрав-

но-екологични съображения.      
В експерименталните  групи (ЕГ) освен 

гореизложените методи се реализира съчета-

ване на  виртуален и реален експеримент, 

прилагане на проблемно-изследователския 
подход, проектиране и моделиране при вна-

сяне на  интерактивност на взаимодействието 

в хода на решаване на експериментални зада-
чи със засилена проблемност и евристичност 

(виж фиг.1).  

 
Фиг.1.Осъществяване на изследователския 

подход при решаване на експериментални 
задачи с природонаучна насоченост  според 

учениците от контролната група КГ и експе-

рименталната група ЕГ 
       

Резултатите, представени на фиг.1 илюст-

рират наблюдаваната тенденция за двойно 
завишение на относителния дял ученици от 

ЕГ, които оценяват високо степента на прила-

гане на посочения подход, свързан с решава-

не на проблемни експериментални евристич-
ни задачи по природни науки. 

Интерес за настоящото изследване предс-

тавлява установяването на корелационните 
връзки между прилагането на проблемно-

изследователския подход при решаване на 

експериментални задачи и различните аспек-

ти на компетенциите по природни науки на 
учениците (виж фиг.2). 

 

 
Фиг.2.  Коефициент на детерминация (оп-

ределеност) - r
2
 %, изразяващ зависимостта 

между степента на прилагане на   изследова-

телския подход и  постиженията на учениците 
по природни науки от контролните    и експе-

рименталните групи   

а–мотивиране;  б–компетенции по техника 
на експериментиране; в– планиране,  извърш-

ване и оценяване на експериментално изслед-

ване; г–научно обясняване на природни про-

цеси и явления;  д–научно тълкуване на данни 
и доказателства; е–умения за екипна работа; 

ж – социокултурни компетенции и качества; 

з–здравно-екологична и нравствено-
естетическа култура. 

 

За изследването представлява интерес за-

висимостта между решаването на проблемни 
евристични задачи в конкретен контекст и 

равнището на владеене на компетенции за 

планиране, извършване и оценяване на науч-
но изследване (показател в). От данните се 

вижда, че в 77,44 % от случаите в експери-

менталните групи решаването на експеримен-
тални задачи със засилена проблемност и ев-

ристичност води  до повишаване  равнището  

на  формиране на компетентност за планира-

не,  извършване и оценяване на експеримен-
тално изследване, за разлика от контролните 

групи, където този процент от вариации меж-

ду променливите е много по-нисък (r
2 

=
  

5,29 
%). Проверката чрез статистическия критерий 

t за експерименталните групи показва стой-

ност на t (2,620),  която превишава критична-
та стойност на критерия на Стюдънт (2,132). 

Следователно се приема алтернативната хи-

потеза, а именно, че високата степен на при-

лагане на изследователския подход при реша-
ване на  проблемни евристични задачи с 

прагматична и здравно-екологична насоче-

ност оказва силно въздействие върху форми-
рането на компетенции за планиране,  извър-

шване и оценяване на експериментално изс-

ледване.  Проверката, извършена в контрол-

ните групи  по същия показател, показва 
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стойност на t (0,334), която е по-ниска от кри-

тичната. Следователно се приема нулевата 

хипотеза т.е. при контролните групи  не се 
наблюдава статистически значима зависимост 

между изследваните величини. Аналогични 

резултати показва количествената проверка 
на статистическите хипотези,   проведена  за 

останалите изследвани зависимости, свързани 

с различни аспекти на компетенциите на уче-

ниците по природни науки (виж фиг.3). 

 Фиг. 3. Резултати от количествената провер-
ка на хипотезите  (стойности на t) 

 

Получените данни позволяват да се фор-

мулира извода, че  равнището на формиране 
на различните аспекти на  разглежданите 

компетенции по природни науки  зависи сил-

но  от степента на прилагане на реално, вир-
туално експериментиране и проблемно-

изследователския подход.  

Потвърждава се  тезата, че за да се повиши 
равнището на усвоените  знания, умения и 

отношения, свързани с природонаучната гра-

мотност  е необходимо засилване на  проб-

лемността, евристичността,  прагматичността,  
здравно- и екологосъобразността на задачите 

при рационално съчетаване на реално и вир-

туално експериментиране,  стимулиране на 
активността на учениците, съобразяване с 

техните интереси, познавателен опит, равни-

ще  на компетентност, хуманизиране субект-
ните отношения.   

В заключение можем да откроим извода,  

че  задачите по Химия и опазване на околната 

среда  биха могли да се превърнат в ефектив-
но дидактическо средство за формиране на 

природонаучна грамотност у учениците ако 

се осигурят условия за оптимално педагоги-
ческо  взаимодействие с оглед постигане на 

стандартите, фиксирани в държавните обра-

зователни изисквания.  
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ABSTRACT: This paper deals with sequences whose general terms can be considered as integral sums of 

certain appropriate functions. In this case the limits of the sequences can be calculated by corresponding defi-

nite integrals. The method discussed is illustrated by a set of suitable tasks. 

Key words: limits of sequences, integral sums, definite integrals 

 

Централно място в интегралното смятане 
заема темата за определен интеграл. За пости-

гане на по-голяма достъпност на изложението 

и по-добро усвояване на понятието определен 
интеграл в редица курсове по дисциплината 

въвеждането на това понятие започва с него-

вата геометрична интерпретация – лицето на 
криволинеен трапец. След построяване на 

стъпаловидната фигура за съответния криво-

линеен трапец и представяне на лицето й като 

сбор от лицата на съставящите я правоъгъл-
ници, естествено се достига до понятието ин-

тегрална сума, а оттук и до дефиницията на 

определения интеграл като граница на интег-
рални суми. По-нататък акцентът се поставя 

върху методите за пресмятане на определени 

интеграли чрез прилагане на формулата на 

Нютон-Лайбниц и така идеята за определения 
интеграл като граница на редица остава на 

заден план и дори напълно се игнорира.  

За да се открои връзката между определе-
ния интеграл и границата на интегралните 

суми в голяма част от учебниците и сборни-

ците със задачи по интегрално смятане са 
включени задачи, които изискват пресмятане 

на определени интеграли чрез съставяне на 

интегрална сума на дадената подинтегрална 

функция и изчисляване на границата на тази 
сума. Такива задачи имат своето място за ус-

вояване на понятието определен интеграл, но 

след представяне на формулата на Нютон-
Лайбниц и свеждане на решаването на опре-

деления интеграл до съответния неопределен 

интеграл, пресмятането на определени инте-
грали чрез граници изглежда на студентите 

изкуствено, твърде сложно и неоправдано. 

За подчертаване на идеята за определения 
интеграл като граница на интегрални суми е 

подходящо да се поставят и задачи в обрат-

ната посока, т.е. задачи за граници, които се 
решават с използване на определени интегра-

ли. Става дума за граници на редици, за които 

общият член може да се разглежда като ин-
тегрална сума на подходящо избрана функция 

за конкретен интервал. Такива задачи се сре-

щат сравнително по-рядко и обикновено в ус-

ловието им се посочва да бъде използван оп-
ределен интеграл (Демидович, 1995; Прода-

нов, Хаджииванов, Чобанов, 1976; Дочев, Ни-

колаев, Милкова, Петков, 2007; DI; Mathema-
tics, 2015).  

В настоящата работа са представени мно-

жество задачи за граница на редица, които се 

решават чрез използване на определени ин-
теграли. Изяснени са същността, теоретични-

те основи и практическата реализация на при-

лагания метод, като е обърнато внимание на 
това как въз основа на общия член на раз-

глежданата редица да се избере подходяща 

подинтегрална функция и как да се преобра-
зува формулата за общия член на редицата 

във вид на интегрална сума. 

Най-напред ще припомним определенията 

за Риманова интегрална сума на дадена функ-
ция и за определен интеграл. 

Нека функцията )(xf  е дефинирана и огра-

ничена в интервала ].;[ ba  Разделяме интерва-

ла ];[ ba  на n подинтервала чрез точките 

.
210

bxxxxa
n
   Означаваме с k

x  

дължината на подинтервала ];[
1 kk
xx

 , т.е. 

1


kkk
xxx  ).,,2,1( nk   Най-голямата от 
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тези дължини ще означим с d.  

Може да се установи, че ако дължината 

,0d  то броят на подинтервалите расте не-

ограничено, т.е. от 0d  следва, че .n  

За всеки от подинтервалите ];[
1 kk
xx


 изби-

раме произволна точка ];[
1 kkk
xxc


  и образу-

ваме сумата .)(
1





n

k

kkn
xcfS  Тази сума се 

нарича Риманова интегрална сума на функци-

ята )(xf  в интервала ].;[ ba  

Ако съществува границата на редицата от 

интегралните суми n
S  при 0d  (следова-

телно, при ),n  независимо от конкретно-

то разделяне на интервала ];[ ba  на подинтер-

вали и от избора на точките k
c  ),,,2,1( nk   

то тази граница се нарича определен интеграл 

на функцията )(xf  в интервала ];[ ba  и се оз-

начава със символа 
b

a

dxxf .)(  Следователно, 

по определение имаме 

.)(lim)(
1)(

0






n

k

kk

n
d

b

a

xcfdxxf  

Методът, който тук ще приложим за прес-
мятане на граници на редици, се основава на 

следните две задачи.  

Задача А. Нека функцията )(xf  е непре-

късната в интервала ].1;0[  Да се докаже, че  

.)(
1

lim
1

1

0

 












n

k
n

dxxf
n

k
f

n
 

Доказателство. Разделяме интервала ]1;0[  

на n на брой подинтервали чрез точките 

n

k
xk   ).,,2,1,0( nk   Тези интервали имат 

равни дължини, като дължината на всеки от 

тях е .
1

n
x
k
  Избираме точките k

c  така, че 

да съвпадат с десните граници на подинтерва-

лите, т.е. .
n

k
c
k
  Така интегралната сума на 

функцията )(xf  в интервала ],1;0[  отговаряща 

на избраното разделяне на подинтервали и 

посочените точки ,
k
c  има вида  

.
11

11
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Тъй като функцията )(xf  е непрекъсната в 

интервала ],1;0[  то тя е интегруема в този ин-

тервал и следователно  

.)(
1

lim
1

1

0
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Задача В. Нека функцията )(xf  е непре-

късната в интервала ].;[ ba  Да се докаже, че  

.)(lim
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Доказателството на верността на горното 

равенство се провежда по аналогичен начин 

както в задача А, като в този случай приема-

ме, че 
n

ab
kax

k


  ),,2,1,0( nk   и 

n

ab
kack


  ).,,2,1( nk   Подинтервалите 

];[
1 kk
xx

  отново имат равни дължини, при 

което сега .
n

ab
xk


  

Не е трудно да се види, че Задача А е час-

тен случай на Задача В при 0a  и .1b  

Първата граница, която ще пресметнем с 

помощта на определен интеграл и чрез която 

ще изясним същността на предлагания метод, 
е известна и е дадена в следващата задача. 

Задача 1. Да се пресметне границата 
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Решение. Записваме общия член на тази  

редица във вида 
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Като сравним получения израз с общия 

член на редицата от Задача А, непосредствено 

установяваме, че в този случай ,
n

k

n

k
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 ко-

ето означава,  че  можем да разглеждаме об-

щия член n
S  като интегрална сума на функци-

ята xxf )(  в интервала ].1;0[  Прилагайки За-

дача А, получаваме 
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xdx  

Горната задача може да бъде решена лесно 

и директно, без използване на определен ин-
теграл, като се приложи известната формула  
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По традиционния начин, обаче, трудно мо-

же да бъде намерена следващата граница, от 
която като частен случай се получава и раз-

гледаната по-горе граница. 

Задача 2. Да се пресметне границата 
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Решение. Представяме общия член на да-
дената редица във вида 
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Тази сума може да се разглежда като ин-

тегрална сума на функцията pxxf )(  в ин-

тервала ],1;0[  понеже тук .

p
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въз основа на Задача А получаваме 
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Задача 3. Да се пресметне границата 
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Решение.  Общият член на разглежданата 

редица е 

,1
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n
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което представлява интегрална сума на функ-

цията xxf  1)(  в  интервала ].1;0[  Прила-

гайки Задача А, за търсената граница получа-
ваме 
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За да намерим подинтегралната функция 

)(xf  във всяка от представените по-горе три 

задачи, беше достатъчно във формулата за об-

щия член на съответната редица да заместим 

частното 
n

k
 с аргумента х, тъй като общият 

член на всяка от редиците имаше вида на са-

мата интегрална сума. В някои случаи, обаче, 

за да се открие подинтегралната функция, е 

необходимо предварително да се извършат 

подходящи преобразования във формулата за 
общия член на редицата. Такива преобразова-

ния се правят в решенията на следващите че-

тири задачи. 
Задача 4. Да се пресметне границата 

.
2

1

2

1

1

1
lim 













 nnnn
  

Решение. Преобразуваме общия член на 

редицата по следния начин 
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Сега можем да направим извода, че общи-

ят член на дадената редица представлява ин-

тегрална сума на функцията 
x

xf



1

1
)(  в 

интервала ]1;0[  и от Задача А следва, че 
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Задача 5. Да се пресметне границата 
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Решение. Извършваме следните преобра-

зования върху общия член на дадената редица  
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Оттук следва, че общият член на редицата 
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може да се разглежда като интегрална сума 

на функцията 
21

1
)(

x
xf


  в интервала ]1;0[  

и съгласно Задача А имаме 
















 222222 21
lim

nn

n

n

n

n

n

n


.
4

|arctg
1

1

0

1

0

2





  x

x

dx
 

Задача 6. Да се пресметне границата 
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Решение. По аналогичен начин на този, 

който приложихме в предните две задачи, 
преобразуваме общия член на редицата във 

вида 
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Получената формула задава интегрална сума 

на функцията 
2)21(

2
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x
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  в  интервала 

]1;0[  и съгласно Задача А за разглежданата 

граница получаваме 
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По същия начин може да се пресметне и 
границата  
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за всяко ,0p  която е обобщение на граница-

та от Задача 6. 

Задача 7. Да се пресметне границата 
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Решение. Полагаме 
n

n
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  и след ло-

гаритмуване на двете страни на равенството 

получаваме 
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Тъй като функцията xy ln  е непрекъсна-

та в дефиниционното си множество, имаме 
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Сега преобразуваме общия член на получе-

ната редица по следния начин 
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Следователно  
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което е интегрална сума на функцията )(xf  

xln в  интервала ]1;0[  и от Задача А  имаме 

.lnln
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 xdxA  

За да решим получения несобствен интег-

рал прилагаме интегриране по части 
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(За да пресметнем границата xx
x

ln.lim
0

 из-

ползвахме правилото на Лопитал.) 

Следователно ,1ln A  откъдето следва, 

че 1 eA и така за търсената граница имаме 
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Задача 8. Да се пресметне границата 
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Решение. Като отчетем, че ,0
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жем да запишем общия член на дадената ре-

дица във вида 
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цията xxf
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  в интервала ]1;0[  и от За-

дача А следва, че  
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Горната граница може да бъде пресметна-

та и чрез прилагане на Задача В. За целта раз-

глеждаме общия член на редицата  
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Чрез прилагане както на Задача А, така и 

на Задача В могат да бъдат намерени и грани-

ците от следващите две задачи. 
Задача 9. Да се пресметне границата 

.
)1(

sin
2

sinsin
1

lim 






 







 n

n

nnnn
  

Решение. За да приложим Задача А, раз-

глеждаме общия член на редицата 
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като интегрална сума на функцията )(xf  

x sin   интервала ]1;0[  и така получаваме 
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Ако представим общия член във вида  
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стигаме до извода, че получената формула за-

дава интегрална сума на функцията )(xf  
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  в  интервала ];0[   и сега съгласно 
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Задача 10. Да се пресметне границата 
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Решение. От формулата за общия член на 
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можем да направим извода, че тук имаме ин-

тегрална сума на функцията xxf
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интервала ]1;0[  и от Задача А получаваме 
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Тази граница може да бъде пресметната и 
чрез прилагане на Задача В, като се отчете, че 

нейният общ член   
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В заключение може да се отбележи, че за-

дачи като представените по-горе не само доп-
ринасят за по-добро разбиране и осмисляне 

на понятието определен интеграл, но и позво-

ляват да бъде овладян един специфичен  ме-
тод за пресмятане на граници на редици. Тези 

задачи се отнасят към класа на нестан-

дартните задачи и затова те не рядко биват 
поставяни на студентски олимпиади по мате-

матика (НСОМ, 2013; Руденко, Руденко, Се-

мерич, 2009). Освен това, усвояването на 

представения метод дава възможност за сти-
мулиране на творческата активност на сту-

дентите сами да конструират редици, чиито 

граници се пресмятат с помощта на определе-
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ни интеграли. 
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СТРУКТУРА НА МУЗИКАЛНO - ДВИГАТЕЛНИ  ФОРМИ  

ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Златка Димитрова 
 

STRUCTURE OF MUSIC MOVEMENT FORMS FOR PRESCHOOLERS AGE 

 
Zlatka Dimitrova 

 
ABSTRACT: In the report set out the importance of music movement forms, as a means of raising the level 

of coordination capabilities and motor skills of children of preschool age. In the above tasks, and conclusions in 

the report outlines the benefits of music movement forms to increase not only in the propulsive activity of the 

children in their agenda, but to increase the traction capabilities for the implementation of a variety of natural - 

applied movements. The idea of using musical rithmic activity, such as forms is angered by the striving to 
integrate technology in preschool and children's interest in this type of entertaining activities. It was found that 

their systematic implementation enhances pedagogical interaction in preschool and increases its efficiency. 

Key words: music movement forms, preschool age 

 

В съвременните динамични условия се на-

лага използване на разнообразни средства и 
форми на педагогическо взаимодействие в 

съответствие с особеностите на детската гру-

па и конкретната материално техническа база 
в детската градина. Характерът и условията 

на основните действия, които извършват де-

цата от предучилищна възраст в повечето 

случаи са с намален обем от движения. Под-
вижните игри се явяват средство, което да 

удовлетвори естествените потребности за 

изява на двигателната активност на детето, 
създавайки емоционално-психологическо 

натоварване и предразполагайки към умстве-

на и физическа активност. 
Е. Русинова и Н. Витанова  определят като 

основна форма на педагогическо взаимодейс-

твие т.нар. “педагогическа ситуация”. Неза-

висимо от разликата във формулировката, 
преднамерените (планирани), регламентирани 

и непреднамерените (непланирани), нерегла-

ментирани ситуации изискват предварителна 
подготовка и се проявяват според годишното, 

месечното и дневното планиране.[4] 

 Съвременната теория би следвало да пре-
осмисли съдържанието на физическото въз-

питание на децата в полза на подбора и из-

ползването на съвременни ефективни и попу-

лярни средства и методи. Едно от тези акту-
ални средства се явяват музикално-

двигателните форми, които привличат със 

своят динамичен характер, многоплановост 

на използваните упражнения, а така също и 

многообразието от средства, изпълнени под 

музикален съпровод. Не изискват наличие на 

специални уреди и пособия, физкултурен 
салон и подпомагат развитието на разнооб-

разни детски дейности. 

Свободата  в  избора  на  действието, ув-
личането  на  всяко дете към радостите на 

физкултурните занимания, създаването на 

интерес и желание  за самоусъвършенстване 

чрез двигателни дейности, са основни пре-
димства на ситуацията по физическо възпи-

тание. Музикално – двигателните форми: 

- задоволяват биологичната потребност 
на децата от двигателна активност; 

- игровите дейности активизират мото-

риката и хармоничното развитие на  децата от 
предучилищна възраст; 

- своевременно се развиват необходи-

мите двигателни и волеви качества на децата. 

- формират се устойчиви навици за же-
лание за занимания с физически упражнения; 

- изграждат се навици за слушане на 

музика, общи представи за музиката на дру-
гите националности и се формира музикална 

култура. 

- стимулират импровизации по зададе-
ни двигателни действия на музикален фон; 

- съчетават ритмически построявания 

по зададени движения на ръцете, главата, 

краката, тялото (на място и в движение); 



209 

- възпроизвеждат се демонстрирани 

движения, съответстващи на характера на 

музиката 
- импровизират се собствени движения 

в съответствие с общия характер на музиката; 

- изпълняват се ходене, скачане, бягане 
под музикален съпровод; 

- работи се за различните мускулни 

групи под музикален съпровод; 

- формират  чувството за ритъм и есте-
тика на движенията. 

В настоящият доклад предлагаме структу-

ра на музикално – двигателни форми за педа-
гогическо взаимодействие с децата от преду-

чилищна възраст. 

Съгласно установените програми за възпи-

тателна работа, организираните педагогичес-
ки ситуации по физическо възпитание с 6-7-

годишни деца са с продължителност 30 мину-

ти. 
В структурата на музикално-двигателните 

форми по аналогичен начин с традиционните 

форми на работа с децата практически се обо-
собиха три части: подготвителна, основна и 

заключителна. 

1. Подготвителна част – 7-8 минути. 

2. Основна част – 18-20 минути. 
3. Заключителна част – 3-4 минути. 

В подготвителната част децата посте-

пенно се адаптират към предстоящата двига-
телна дейност, като това се постига чрез 

включването им в музикално – подвижни 

игри с организиращ и мотивиращ характер, 
музикално-подвижни игри за внимание, ес-

тествено-приложни движения за правилна 

телесна стойка, изправителни упражнения 

изпълнени на музикален съпровод, комплекс 
от общоразвиващи упражнения на музика 

(аеробна гимнастика, зумба, танцова гим-

настика), упражнения за гъвкавост и равно-
весие, безопасни йога пози. 

В зависимост от конкретната дидактичес-

ка цел (степента на формиране на двигателни 

умения и навици), основната част на занима-
нието съдържа цялостен комплекс от целесъ-

образно подбрани музикално - двигателни 

игри: 
- според характера на действието (сю-

жетни, безсюжетни, характерни) 

- според въздействието върху моторика-
та и физическата дееспособност 

-  според двигателните умения, които уп-

ражняват 

- според степента на формиране на дви-
гателните умения и навици  

В заключителната част музикално-

двигателните форми се опират на игри с ус-

покояващ ефект и изпълнение на безопасни 
йога пози подходящи за деца от предучилищ-

на възраст. 

Правилният подбор на характера и темпа 
на музикалния съпровод в съчетание с двига-

телните действия повишават емоционалност-

та при децата, те стават по-дисциплинирани, 

по-активни, а когато музикалният съпровод 
им е „познат”, те запяват песните и се увли-

чат, вживявайки се в пресъздадените образи. 

Музикалният съпровод на използваните 
специфични игрови форми включва предимно 

съвременна музика – мелодии, които се отли-

чават с ритмични акценти и помагат да се 

определи темпото на движение и познати 
известни емблематични детски песни. Музи-

ката се явява един от определящите фактори, 

стимулиращи движението, повишаващи емо-
ционалността, увеличаващи ефекта на всички 

занимания. 

При определяне на музикалната игра (тан-
цът), която ще бъде разучавана от децата, 

педагогът трябва да има предвид: 

 доколко тя ще допринесе за по-

нататъшното осъществяване на задачите на 
музикално-двигателното развитие на децата, 

свързани с формиране на интерес и потреб-

ност към музикално-ритмичната дейност и 
танцовите умения  

 каква степен на трудност ще преодо-

леят децата с нейното разучаване, което ще 
тласне музикално-двигателното им развитие 

напред; 

 как ще съдейства за осъществяване 

задачите на останалите форми на музикалната 
дейност  

 как ще се интегрира със съдържанието 

в другите образователни направления   
Усвояването на музикално - подвижната 

игра (танцът) започва с прослушването на 

нейната музика и разкриването на нейното 

съдържание. 
Изразителното изпълнение на песента или 

инструменталната пиеса, върху която е изгра-

дена играта, създава благоприятна емоцио-
нална атмосфера, осигуряваща по-лекото, по-

точното и по-пълното възприемане на нейно-

то съдържание, както и повишаване интереса 
и желанието у децата за включване в нейното 

изпълнение. Освен използването на нагледно-

слухов похват при изграждане представата за 

танца голямо място има и използването на 
нагледно-зрителния похват. Показът в случая 
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играе роля на илюстрация, разкриваща съ-

държанието на музикалното произведение, 

отразено и изразено в движения. За някои 
музикално - подвижни игри това се реализира 

твърде леко и добре, като педагогът изпълня-

ва движенията при песента или инструмен-
талния съпровод. Има обаче игри, при които 

показът на движенията се затруднява, тъй 

като те предполагат повече участници, из-

пълнение на различни фигури и престроява-
ния. В тези случаи педагогът ползва словесни 

похвати (описание на движенията, обяснение 

на съдържанието на играта), които умело 
свързва с показа или частичния показ. Препо-

ръчваме да се използват допълнителни ори-

ентири (ленти, въженца, кубчета, тиксо), ма-

кети, чертежи, за да се подпомогне ориенти-
рането на децата в посоките и фигурите на 

танца. 

След запознаване на децата с музикално - 
подвижната игра (танцът) се преминава към 

непосредственото овладяване на движенията 

при съпровода на музиката. Движенията се 
усвояват най-напред при прякото участие на 

педагога (показа) и неговото словесно обяс-

нение на всяко движение, на смяната на дви-

женията съобразно промяната в музиката. От 
една страна, това дава възможност на педаго-

га да покаже, да помогне, да коригира движе-

нията, изпълнявани от децата, а от друга-
самите деца да наблюдават, да опитват, да 

изпълняват движенията. След време децата 

изпълняват музикално - подвижната игра 
само при словесните указания на педагога, 

които са насочени главно към промяната на 

движенията съобразно промяната на музика-

та. Словото, ясно и подчертано от съответна-
та на смисъла интонация, помага на децата да 

разберат как и кога трябва да изпълняват да-

дено движение. През този етап на усвояване 
на музикално подвижната игра (танц) широко 

е застъпено като методичен похват упражне-

нието. Упражняването на определено движе-

ние или отделни негови елементи подпомага 
по-бързото и по-доброто усвояване на играта. 

Следващият етап от усвояването на музи-

кално подвижната игра (танц) е този на усъ-
вършенстване на изпълнението на движения-

та, в който  намира място изработването на 

ансамбловост и изразителност. В етапа на 
затвърдяване на движенията препоръчваме 

групова работа и самонаблюдение и самоо-

ценка от децата на постигнатите резултати.   

Структура на подготвителната част на за-
ниманието с музикално-    двигателни форми. 

Теоретически е възможно музикално-

двигателните игрови форми да се структури-

рат по разнообразен начин - те могат да се 
различават по подбора на средствата и до-

зировката на отделните упражнения, тем-

пото на изпълнение, амплитудата на движе-
нията и тяхното редуване. 

Най-голямата структурна единица на му-

зикално - двигателните форми (музикално- 

двигателните игри и упражнения) е комплек-
сът. Той се подразделя на части, делящи се на 

по-малки блок-серии, които се състоят от 

отделни упражнения. Микроструктурните 
елементи на упражненията, от които се съста-

вят комбинациите (влизащи в група от уп-

ражнения), се обособяват в серии. 

Комплексите се делят на подготвителна, 
основна и заключителна част. Продължител-

ността на подготвителната част, или както 

често я наричат разгряване е 5-10% от общото 
времетраене на заниманието. В нея се реша-

ват задачи за общата настройка на занимава-

щите се към работата, прехода на организма 
към друго ниво на функциониране, повиша-

ването на възприемането на музикалния съп-

ровод. Основно съдържанието на подготви-

телната част се състои от следните упражне-
ния: 

 повдигане на пръсти с различни дви-

жения на ръцете; 

 прикляквания с различни положения и 

движения на ръцете; 

 различни видове ходене; 

 прости танцови стъпки и комбинации; 

 наклони; 

 напади; 

 бягане и подскоци. 

Последователността на първите четири 

комбинации има за цел да предизвика локал-

но въздействие. А при наклоните вече се 
включват в работа големите групи мускули. 

Въздействието на подобни упражнения има 

регионален характер, затова се изпълняват 

само след предварително загряване. С бягане-
то и подскоците може да завършим подготви-

телната част. Така при построяването на тази 

част на специфичната игрова форма е важно 
да се спазва следния принцип: от локалното 

въздействие на опорно-двигателния апарат 

към регионалното, а от там и към глобално-
то. 

 Тази програма е типична за 10 минутен 

комплекс, но може значително да се видоиз-

мени, в зависимост от задачите на занимание-
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то, възрастта и подготовката на занимаващите 

се.  

Например при комплекс от общоразвива-
щи упражнения използван в утринната гим-

настика, в продължение на 15 минути, пред-

ложената подготвителна част практически 
може да стане основно съдържание на за-

ниманието. В този случай загряването ще 

бъде до различните видове ходене. Това пот-

върждава условното разделяне на занимани-
ето на части. Продължителността на час-

тите и подбора на упражненията в тях, 

зависят от целите на заниманието. 
Основната част на подготвителната част 

заема 80 - 85% от общото време. Количество-

то на сериите в тази част може да се колебае 

от една (в случая с 15 минути ) до три серии. 
Едносерийната основна част обикновено 

се състои от няколко по-големи групи упраж-

нения, хармонично влияещи на всички стави 
и мускули, но поради малкото време на въз-

действие не оказват значителен физиологичен 

ефект върху организма на занимаващия се. 
Например: група от упражнения за ръце (3-4 

различни упражнения), за трупа (движение на 

гръдните мускули, таза), наклони напред и 

встрани, група упражнения включващи махо-
ве с краката и накрая бягане. 

За 5-10 минути основна част, най-типична 

е двусерийната форма. В първата серия се 
включват упражнения за мускулите на врата, 

ръцете, раменния пояс, трупа и краката. Тези 

упражнения могат да се изпълняват от стоеж, 
седеж, на стол или на пейка. 

Втората серия може да се състои от танцу-

вални, бегови, подскочни или от упражнения 

със смесен характер. Не се изключва възмож-
ността вместо бегови упражнения да се вклю-

чат упражнения за коремните мускули, гърба 

и другите големи мускулни групи. 
За 10-15 минути основна част, най-

целесъобразна се оказва три серийната форма 

по следната схема: серия в стоеж (за муску-

лите на ръцете, раменния пояс, врата, трупа, 
краката), бегова серия (3-5 минути) и серия 

включваща музикално-подвижна игра. 

Възможни са и други варианти. Например 
- трета серия може да се изпълни от опора, на 

земята, на гимнастическа пейка или с тежести 

и уреди (гирички, цветя). 
Непременно условие за методически пра-

вилно построения комплекс от музикално-

двигателни форми е наличието на заключи-

телна част, заемаща 5-15 % от времето на 
подготвителната част. 

В тази част се включват следните серии. 

I серия - състояща се от дихателни упраж-

нения и разхлабващи движения; 
II серия - упражнения с психорегулиращо 

въздействие, включващи йога 

III серия - упражнения, които не са сложни 
координационно и лесни танцови стъпки. 

Съставяне на комплекси 

Преди да се пристъпи към съставянето на 

комплексите, трябва да разберем тяхната на-
соченост и задачи. Технологията на разработ-

ване на комплекси се разделя на няколко ета-

па: 
I етап: да се определи количеството на се-

риите, тяхната съразмерност, общото съдър-

жание (къде, каква е постройката, с предмети 

ли, и тежести и т.н.); 
II етап: да се определи количеството на 

упражненията във всяка серия с указание за 

насочеността на упражненията;  
III етап: да се подберат средствата за вся-

ка група от упражнения, тяхната последова-

телност и съединенията между групите уп-
ражнения. 

За разработването на групите от упражне-

ния е важно да се разполага със запаси от 

разнообразни по вид и по сложност движе-
ния. Едновременно с това от голямо значение 

е и умението правилно, в логическа последо-

вателност да се построят упражненията. 
При избора и конструирането на групите 

от упражнения е необходимо да се спазват 

определени правила. 
1. Групата от упражнения трябва са за-

почне с не сложни по своята структура дви-

жения, не изискващи особено напрежение на 

вниманието и постепенно да се повишава  
трудността на изпълнението. След това може 

да се премине към по-сложни упражнения, 

изискващи в по-голяма степен използването 
на физическо усилие и накрая се дават уп-

ражнения, които са най-сложни в координа-

ционно отношение, но позволяващи намаля-

ване на физическото натоварване. 
2. Не трябва да се съставят нито много 

сложни комбинации, но не трябва да се до-

пуска другата крайност - много лесни и при-
митивни съчетания. 

3. В групите от упражнения трябва ра-

зумно да се редуват елементарни комбинации 
с по-сложни такива, в зависимост от подго-

товката на занимаващите се. 

4. При конструирането на групите уп-

ражнения трябва да се стремим към това, 
положението на тялото в края на всяко уп-
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ражнение да служи за изходно положение за 

изпълнението на следващото движение или 

поне да имат структурно сходство. 

IV етап - съставяне на фонограма 

Фиксирането на количеството изпълнени 

движения за минута (количество махове, нак-

лони, подскоци и т.н.). Може да се определи и 

темпа на музикалния съпровод. Например, за 

минута е необходимо да се изпълнят 80 кръ-
гови движения в ръцете. Това значи, че темпа 

на музиката трябва да бъде умерен, с 80 ак-

цента в минута. (Таблица 1). 

 

Таблица №1  

Примерни темпове музика за различните групи упражнения 

 

Темп на 

музиката 

Количество 

акценти в мин. 
Възможни упражнения 

Бавно 40 - 60 
Дихателни упражнения; упражнения за разхлабване, 

вълновки с ръце, тяло упражнения за равновесие 

Умерено 60 - 90 
Упражнения за разтягане мускулите на врата, еле-

менти от психорегулираща гимнастика, йога. 

Средно 90-120 

Гимнастически упражнения (махове, наклони, напа-

ди, за сила и др.), различни видове ходене, танцови 

стъпки, упражнения за ръце, раменен пояс и трупа. 

Бързо 120 - 140 
Бягане, подскоци, махове, танцови движения, мар-

шировка 

Много 

бързо 
140 и повече 

Бягане, подскоци, бързи танци от типа на рокендро-

ла, хип-хоп и др. 

 
За да се състави фонограма е необходимо 

да се определи продължителността на упраж-

ненията в комплекса. Дозировката на упраж-
ненията и тяхната продължителност зависи от 

степента на подготвеност на групата. Дози-

ровката при всички случаи се определя от 
преподавателя. 

V етап - изпробване и коригиране 

Преди да се проведе заниманието по нова-

та разработена програма, е необходимо да се 
поработи по детайлите, за да се предаде емо-

ционална окраска на движенията, съобразена 

с характера на музиката. Това се прави с цел 
да се достигне до единство между музика и 

движение, което е една от основните прин-

ципни черти на специфичните игрови форми. 

VI етап - запаметяване на комплекса 
Това е доста трудна работа, изискваща 

добра двигателна памет и физическа подго-

товка. Но при провеждане на специфичния 
игров комплекс не се изключва и импровиза-

ция. Способността да се импровизира, съхра-

нявайки общата насоченост на комплекса и 
неговите компоненти е показател за квалифи-

кацията на преподавателя. Колкото по-добре 

подготвен е специалистът, толкова по-

свободно той импровизира. 
В заключение препоръчваме използването 

на музикално-двигателните форми като: 

1. Самостоятелна организационна форма 

на работа - в ЗНС в направление „Физическа 

култура” - ядро „Игрова двигателна дейност”. 
2. Планирани – използваме МДФ (музи-

кално-двигателни игри и упражнения за реа-

лизиране на специфична игрова дейност във 
ФВ) в подготвителната част, в началото и/или 

края на основната или в заключителната част 

на педагогическите ситуации в направление 

„Физическа култура” ядра „Естествено-
приложна двигателна дейност”, „Физическа 

дееспособност” и „Спортно-подготвителна 

двигателна дейност” и направление „Музика” 
ядро „Музика и игра” и направление „ Игрова 

култура”ядро „Игрово – артистично пресъз-

даване”. Във вторият случай използвахме 

музикално – игровите форми като методичес-
ко средство.  

3. Утринната гимнастика като задължи-

телна регламентирана всекидневна форма на 
работа включва елементи от МДФ като комп-

лекси по аеробика и музикално- двигателни 

игри и упражнения, което разнообразява и 
обогатява ситуациите, повишава емоционал-

ния тонус и двигателната активност на деца-

та.  
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Въведение 

 
Понятието „изкуство“ няма еднозначно 

определение. Най-често, в научната литера-

тура, то се среща със значението „творчество“ 

(дейност за „създаване на нови по замисъл 
културни и материални ценности“, „самосто-

ятелна съзидателна дейност в различни об-

ласти на производителния труд, наука и кул-
тура“) [4] и още - „знание, умение, развитие 

на навици или умения …., способности“.  

Що се отнася до понятието „творчество“, 
то най-често се определя и разглежда като 

специфична човешка дейност, като „творе-

ние, сътворение, съзидание, като свойство на 

дейността“ (пак там).  
Отнасянето на понятието „изкуство“ към 

процеса на обучение във висшето училище, 

дава основание то да се разглежда и като ор-
ганизация (като ръководство) „на учебната 

работа и на взаимоотношенията с учащите, в 

съответствие с андрагогическия процес, с цел 
- не просто усъвършенстване на знанията и 

уменията, „а пълноценно развитие на човеш-

ката личност“ [2], т.е. – като педагогическо 

изкуство, в широкия смисъл на думата. Този 
аспект на разглеждане на изкуството, насочва 

вниманието към един съществен факт, че 

личностното развитие, усъвършенстване и 
самоусъвършенстване, в условията на учеб-

ния процес, не може да се осъществява само 

чрез изкуството. Необходимо е и научно поз-

нание (наука), тъй като само чрез неговото 

усвояване може да се постигне желаният 

професионализъм в подготовката на съвре-
менните специалисти. 

 

Творчеството като педагогическа дейност  
 

Според автори, като Ю. В. Сорокопуд, 

творчеството като педагогическа дейност, 

следва да се свързва логично с вземането и 

осъществяването на „оптимални и нестандар-
тни решения“ [6] от страна на преподавателя, 

в постоянно променящи се условия, във взаи-

модействие и чрез постоянно общуване със 
студентите. Този вид творчество се определя 

още като педагогическо творчество. Влагане-

то на подобно разбиране при изясняването на 
същността на понятието „педагогическо 

творчество“, дава възможност да се откроят 

неговите различия с понятието “педагогичес-

ко изкуство“.  
Под „педагогическо творчество“ в дей-

ността на преподавателя се разбира най-често 

прилагането на „нови начини за решаване на 
педагогически задачи“, а под „педагогическо 

изкуство“ съвкупността от знания и умения, 

„без които е невъзможно творческото реша-
ване на тези задачи“ [пак там].  

Всичко това дава, от своя страна, дава ос-

нование да се направят следните изводи: 

• Педагогическото творчество винаги 

съдържа елементи на педагогическо изкуство 
и обратно. 
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• Педагогическото творчество и/или 

педагогическото изкуство следва да се разби-

рат като непрекъснат стремеж на преподава-

теля да извършва разнообразна, но адекватна 
на постоянно променящите се условия дей-

ност. 

Тук е напълно естествено да възникнат 
поне два въпроса: „Как да се учим на твор-

чество? “ и „Може ли изобщо да се учи на 

творчество?“ Според големия руски педагог 
Л. С. Виготски, на творчество е „недопусти-

мо“, невъзможно да се учи. [6]. И това е така, 

защото творчеството не може да се подчинява 

на строго определени правила и норми. То е 
лично дело. Въпреки това, обаче, не трябва да 

се игнорира фактът, че творчеството не е вро-

дено свойство на личността. Постига се като 
резултат от натрупване на социален опит, 

психолого-педагогически и предметни зна-

ния, нови идеи, умения и навици, които поз-

воляват в някакъв момент да се открие и при-
ложи оригинално решение, да се стигне до 

усъвършенстване на собствените професио-

нални функции.  
В условията на висшето образование, пе-

дагогическото творчество обхваща като цяло 

всички дейности, свързани с ефективното 
осъществяване на учебния процес, в неговата 

цялост: планиране, организиране, реализация, 

оценка и анализ на постигнатите резултати. 

Мащабите на неговото проявление се опреде-
лят най-вече от готовността на преподавате-

лите да усъвършенстват своята дейност, да я 

променят, да се стремят към постигането на 
положителни резултати и разбира се от усло-

вията, които се създават за разгръщането на 

творческия им потенциал. 
Многообразието от възможности за прояви 

на педагогическо творчество в дейността на 

преподавателя във висшето медицинско учи-

лище, основателно предполага и наличието на 
многообразие от идентификации на неговата 

същност:  

• творчеството, разглеждано като 

процес на решаване на педагогически задачи, 
в постоянно променящи се условия - намира 

израз в спецификата на процеса на обучение 

във висшето медицинско училище, която 
изисква провеждане на учебен процес в раз-

лични учебни зали, учебно-практически ка-

бинети, лаборатории, клинични бази, бази в 

медико-социални заведения и др.; решаване 
на различни по вид и съдържание творчески 

задачи, в различна по вид и съдържание обра-

зователна среда; съобразяване с изискванията 

на нормативната база; прилагане на нови об-

разователни технологии и съвременни средс-

тва за обучение и др. 
• творчеството, разглеждано като 

процес на внедряване на нови методи и фор-

ми на работа - намира израз в динамиката на 

процеса обучение, изискваща: бързо преори-
ентиране от фронтална, към групова и инди-

видуална работа и обратно, при спазване на 

изискването за постоянно увеличаване на от-
носителния дял на самостоятелната работа на 

студентите; бързо превключване на внимани-

ето от тема в тема; бързо ориентиране в усло-

вията на една или друга учебна среда. Всичко 
това изисква задължително овладяване и при-

лагане на нови методи и форми на обучение, 

сред които: електронни и дистанционни фор-
ми; интерактивни методи, изнесени форми на 

обучение (обучение чрез телемост), обучение 

чрез Bleak Boоrd - система  и др.; 

• творчеството, разглеждано като 
способност за прилагане на традиционни 

методи и форми в нови условия, а също така 

и за създаване на нови технологии, методи и 

форми - свързва се с необходимостта от пос-
тоянно повишаване на педагогическата ком-

петентност на преподавателя, чрез включва-

нето му във форми за следдипломно обуче-
ние, обучение в рамките на проекти, обучение 

в Университетска школа за педагогическа 

компетентност, самообучение, изучаване и 
анализ на собствения и чужд опит и др.;  

• творчеството, разглеждано като 

„целенасочена, преобразуваща дейност на 

педагога“ (иновативна дейност
1
), като спо-

собност да решава педагогически задачи в 

проблемна (нестандартна, нова, непозната) 

ситуация - намира израз в умението на препо-

давателя да се ориентира бързо в различни 
условия, да проявява гъвкавост на мисълта, да 

анализира и преценява, да експериментира и 

да рискува, да разчита нагласите и настрое-
нията на студентите за участие и съучастие в 

промяната. 

Всичко споделено дотук, дава основание 

за извода, че педагогическото творчество в 
условията на висшето образование, в т.ч. и на 

висшето медицинско образование се отличава 

                                                        
1 Иновация/иновативна дейност – понятие (от лат. 
innovatio), което има значение на „обновление” 

или нововъденение; целенасочена дейност за из-

менение на дадено явление, което го отличава от 

неговото първоначално състояние (Сластенин, 

В.А., И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов. 2006. Педагогика, 

Москва, с.544).  
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от всички други видове творчество по своите 

специфични признаци [4].  

 
• теоретическа обоснованост - осно-

вава се на проучването и анализа на вече съ-

ществуващи теории; 

• планомерност, независимо от това, че 

има ситуативен  характер – то се осъществява 
поетапно, като се започне от осъзнаването на 

идеята за промяна до открояването на конк-

ретния резултат, след провеждането на твор-
ческата преобразувателна дейност; 

• целенасоченост и осъзнатост - осно-

вава се на: яснотата по отношение на обекта и 

неговите качества и свойства, които ще се 
преобразуват; наличие на ясно формулирани 

цели и задачи; на адекватни на формулирани-

те цели,  подходи, методи и форми за обуче-

ние; 
• осъществява се и се проявява под 

формата на сътворчество - основава се на 

разбирането за надграждане на собствен опит, 

чрез проучването и анализирането на различ-
ни литературни източници или резултати от 

творческата дейност на други преподаватели; 

чрез натрупването на опит от съвместна дей-
ност по проекти или експерименти; чрез ръ-

ководство на научно- изследователска работа 

на студенти и т.н.); 
• осъществява се непрекъснато (ежед-

невно);  

• отличава се с динамика, разнообра-

зие, евристичност, креативност [5]. 

•  ограничена е по време дейност по 

отношение на конкретния резултат, който е 
заложен в съдържанието на целта, както и от 

времевата определеност на учебен час или 

етап на творческа дейност;  
• индивидуално е - в стила на творческа-

та преподавателска дейност на преподавателя 

се отразява неговата индивидуалност (лич-

ностни и професионални качества - област на 
интереси, равнище на общонаучна, специална 

(професионална) и педагогическа подготовка, 

ясно изразено желание и стремеж за самоусъ-

вършенстване и сомореализация, системни 
усилия за проучване, анализ и оценка на соб-

ствената преподавателска дейност, дейността 

на колегията преподаватели, дейността на 
студентите; условията за обучение и др. 

Качество на преподавателската дейност 

 
В основата на професионалното развитие, 

самоусъвършенстване и самореализация на 

всеки  преподавател стои способността му да 

се възприема като творческа индивидуалност, 

да определя ясно степента на развитие на 

своите творчески способности, да оценява 
обективно уменията си и да съчетава в едно 

научното с педагогическото творчество. Ко-

гато става въпрос за преподавателя от висше-
то медицинско училище, в повечето случаи, 

към това единство се прибавя и професио-

налното творчество. 

Според А.В.Морозов и Д.Н.Черниловски, 
всеки преподавател е способен да осъществя-

ва творческа дейност, при условие, че прите-

жава и проявява на практика качества, като 
креативност (творческото мислене), развито 

въображение, оригиналност, фантазия, актив-

ност, концентрация, гъвкава мисъл, чувстви-

телност, способност за педагогическа импро-
визация и др. Но често положителните качес-

тва са съпътствани и от отрицателни, като: 

инертност
2
, използване на „педагогическа 

щампа” и пр. Отсъствието на обективна оцен-

ка и на други стимули, от страна на прекия 

ръководител или на колегите, често понижава 
желанието и стремежа към творчество и под-

тиква към прояви на рутинност. Понякога 

страхът от неуспех или прекомерните адми-

нистративни ангажименти, тласкат препода-
вателя към примиренчество и пасивност  [6]. 

Проявата на едни или други качества в пе-

дагогическата дейност на преподавателя във 
висшето училище са дали основание на А. 

Мижериков и Т.А. Юзефавичус да откроят 

три качествени равнища на неговата творчес-
ка активност [4]: 

- пасивно или стимулно – продук-

тивна дейност – в този случай преподавате-
лят работи само в рамките на нормативно оп-

ределеното, с първоначално създадени нави-

ци за работа, без проява на каквато и да е 

инициатива; 

- евристична дейност – отличава се с 

прояви, насочени към усъвършенстване на 

методите и подходите на собствената дей-
ност, независимо, че като цяло характерът на 

дейността не се променя; 

- креативна дейност – отличава се с 

наличие на ясно изразена вътрешно мотиви-

рана (преобразуваща/иновативна) цел, свър-
зана с откриването на нови начини за реша-

                                                        
2 Инертност/инертно мислете – мислене лишено 

от идеи, инициатива, подчинено на определени 

обстоятелства (Речник, 2014 - http://rechnik.info) 

http://rechnik.info/
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ване на една или друга задача, макар и никой 

да не изисква това преподавателя. 

Днес все по-често се проявява третият вид 

творческа активност - креативната, провоки-

рана от наличието на редица обстоятелства 
[5]: 

• социално-икономически промени в 

обществото, изискващи промяна в методоло-

гията и технологията на организиране на об-
разователния процес;  

• хуманизиране и демократизиране на 

съдържанието на образованието (по отноше-
ние на обема, състава на учебните дисципли-

ни, въвеждането на нови учебни предмети и 

т.н.); 

• създаване на по-добри условия за изу-

чаване и анализ на водещия опит на обучава-

щите, по отношение на педагогическите ино-

вации; 

• изменения в отношенията на обуча-

ващите се към иновациите изобщо; 

• преориентиране на образователните 

институции към пазарни отношения и създа-

ване на условия за тяхното развитие и усъ-
вършенстване, с цел постигане на висока 

професионална компетентност, конкурент-

носпособност, мобилност и др.  

Ако разгледаме креативната или инова-

тивната дейност като процес, ще установим, 

че тя притежава възможността да предизвик-
ва качествени изменения както в системите, 

така и в начините за осигуряване на тяхната 

ефективност, стабилност и жизнеспособност. 
И това е така, защото иновационният процес е 

тясно свързан с прехода на дадено явление, 

обект или дейност от старо в ново качествено 

състояние, въз основа на критично преразг-
леждане на съществуващите норми, положе-

ния и роли. Всяка иновация (новост) прите-

жава динамични параметри, обусловени от 
нейната връзка, взаимодействие и взаимно 

влияние със средата, в която се реализира. 

Динамиката на основните характеристики на 

иновацията, разглеждана във времеви по-
рядък, често се определя като неин жизнен 

цикъл. Това е обстоятелство, което дава дос-

татъчно основание, тя да се определя и като 
сложна система, която се развива закономер-

но във времето (променя се чрез прехода от 

един стадий на развитие в друг), във връзка и 

взаимодействие с околната среда. Разглежда-

нето на иновацията в този аспект, дава отго-

вор въпроса – защо „в основата на разбиране-
то на иновационния процес в сферата на об-

разованието стоят два съществени проблема 

на педагогиката - за изучаването, обобщава-
нето и разпространението на водещия педаго-

гически опит и за внедряването на достиже-

нията на психолого - педагогическите науки в 

практиката” [1]. Тук следва да се обърне вни-
мание, че този проблем се отнася пряко до 

основния субект на педагогическия процес – 

обучаващия (преподавателя).  
Отговори на този и други въпроси, можем 

да открием и в педагогическата дейност на 

висшите училища, в т.ч. и на висшите меди-

цински училища, тъй като тя се отличава с 
постоянно внедряване на нови технологии и 

средства за обучение, овладяване и прилагане 

на нови методи и форми, обогатяване на 
функции и роли и др.  

 

Готовност на преподавателите 

 за творческа дейност 

 

Всичко това, от своя страна, води естест-

вено до възникването на следните въпроси: 
Готови ли са преподавателите да отговорят на 

постоянно растящите предизвикателства пред 

тяхната педагогическа и професионална дей-
ност? Владеят ли в достатъчна степен изкуст-

вото (педагогическото майсторство)
3
 да пре-

подават?  
Да се обясни същността на педагогическо-

то майсторство, не е лека задача. И това е та-

ка, защото, от една страна, под педагогическо 

майсторство се разбира високото качество на 
педагогическата дейност, а от друга – овладе-

ните до съвършенство педагогически техно-

логии. Но, педагогическото майсторство има 
и трета страна, която е свързана с особенос-

тите на „личността на педагога в нейната ця-

лост, неговият опит, гражданска и професио-

нална позиция“ [5]. 
Според съвременната педагогическа тео-

рия и практика в работата на всеки препода-

вател, който се стреми към овладяване на пе-
дагогическо майсторство се проявяват редица 

типични умения: 

                                                        
3 Майсторство, в смисъла на „педагогическо май-

сторство“ - високо равнище на педагогическата 

дейност; владеене до съвършенство на педагоги-

ческите технологии (по Сластенин, В.А., 

И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов, 2006, с.411). 
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- умение правилно да се възприемат про-

цесите, които произтичат в света на уча-

щите се, в различни педагогически ситу-
ации; 

- умение да се анализира съотношението 

«цел— средства — резултат»; 

- умение да организира живота на учащи-

те;  

- умение да изисква и да се доверява;  

- умение да се ориентира бързо и да прев-

ключва бързо вниманието си;  

- умение да оценява дадена учебна ситуа-

ция в различните й аспекти; 

- умение да откроява съществените от 
многообразието педагогически факти; 

- умение в една и съща ситуация да изпол-

зва различни методи и подходи за въз-
действие;  

- умение да предава точно своите настрое-

ния, чувства и мисли с думи, мимика, 
жестове [3].  

Различни становища могат да се открият и 

по отношение на компонентите, съставящи 
педагогическото майсторство. Според В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев и Е. Н. Шиянов, те са 

следните: 

- майсторство да се организира групова и 
индивидуална работа с учащите се; 

- майсторство да се предават знания и да 
се формират умения и навици; 

- майсторство да се владеят и прилагат пе-

дагогическите техники и технологии; 

- майсторство да се прилагат съвременни 

методи и подходи за обучение [5].  

От всичко споделено дотук се надяваме да 
се съгласите с нас, че овладяването на педаго-

гическото майсторство, на изкуството да се 

преподава е немислимо без наличието на пе-

дагогическа култура. Най-често педагогичес-
ката култура се разглежда и определя от уче-

ните като съвкупност от психолого-

педагогически и методически знания, умения, 
навици, ценностни ориентации на преподава-

теля“ [6]. В този смисъл, педагогическата 

компетентност се очертава като задължител-
но условие за формирането на педагогическа-

та култура и на преподавателя във висшето 

медицинско училище, а това означава нали-

чие на познания в областта на педагогиката, 
андрагогията и психологията и разбира се 

стремеж към тяхното постоянно обогатяване 

и актуализиране. Всичко това, в неговата ця-
лост може да допринесе за увеличаването на 

възможностите на всички преподаватели за 

осъществяване на успешна творческа (инова-

тивна дейност): 

• в областта на преподавателската дей-

ност - да отчита в по-голяма степен пот-
ребностите и очакванията на студентите, 

да диагностицира техните знания, уме-

ния, мотивация за учене, да прилага нови 
методи за обучение и др.; 

• в областта на педагогическото общува-

не –да намира и прилага адекватни под-
ходи и модели за изграждане на ефек-

тивно взаимодействие със студентите, 

нови средства за тяхното стимулиране и 
активизиране, адекватни форми на общу-

ване и взаимодействие с колегите, с па-

циентите и с другите участници в проце-

са на обучение; да прилага педагогически 
такт; 

• в областта на личностната реализация 

– да се самоопределя по-бързо като твор-
ческа личност и да очертава своя собст-

вен път за професионално и творческо 

развитие и самоусъвършенстване; да 
придобива кураж за експериментиране и 

за преобразуване на своята дейност. 

 

Възможности за творческа дейност на 

преподавателя в условията  на висшето 

медицинско образование 

 

В условията на висшето медицинско учи-

лище, всеки преподавател има широк простор 
за творческа и иновативна дейност в областта 

на: 

• планирането - всяка година в универ-

ситета постъпват нови студенти, които са но-
сители на нова мотивация, на нови потреб-

ности, на нови интереси, на нови очаквания, 

на нови идеи. Неминуемо, това дава отраже-

ние върху спецификата на групите, в които те 
се обучават, придава им нова физиономия, 

ново настроение, нова емоция.  

• условията за обучение също оказват 

влияние върху резултатите от преподавателс-
ката работа. Макар и не с бързи темпове, но 

забележимо, те също се променят: почти вся-

ка година има нова цветова окраска, нови ме-
бели, нова техника, ново осветление; модерно 

оборудване.  

• преподавателската философия (по 

отношение на преподаваните дисциплини) 
също се променя. И всичко това се отразява 
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върху планирането на занятията. Особено 

внимание следва да се отдели на прилагането 

на творческия подход към него, което ще 
допринесе за превръщането на всяко занятие 

от продукт на рутинна дейност, в продукт на 

творческа дейност; 
• в експериментирането на нови педа-

гогически методи за обучение в рамките на 

занятията, дори в непроменена образовател-

на среда - за целта е добре да се подбират та-
кива методи, които  са адекватни на условия-

та на средата. Не трябва да се забравя, че из-

борът на методите трябва да отчита много 

фактори: време, специфика на групата сту-
денти, материали и средства и не на последно 

място уменията на преподавателя да ги при-

лага на практика. Преди да се приложат, ме-
тодите трябва да се изучат, за да се разбере 

тяхната същност и да се вникне в тяхната 

специфика. Необходимо е да се познават и 

изискванията за тяхното прилагане. След 
приключването на всяко занятие е необходи-

мо да се прави оценка на тяхната ефектив-

ност; 
• в разработването на нови дидакти-

чески материали, като по този начин се пос-

тига усъвършенстване на методиката на заня-

тията; 
• в  разработването на нова методика 

на преподаване - системната творческа рабо-

та, свързана със задълбоченото изучаване и 

анализа на педагогическата теория и практи-
ка, анализа и оценката на собствения опит и 

опита на другите, постоянното експеримен-

тиране и т.н., неминуемо води до постигането 
до собствени дидактически решения. 

 

Заключение  

 
В заключение, можем да обобщим, че оп-

ределянето на преподавателската дейност във 

висшето медицинско училище като педагоги-
ческо творчество, иновация или педагогичес-

ко изкуство не е самоцел. Тя има своите същ-

ностни и съдържателни измерения. За нейно-

то овладяване и ефективно осъществяване се 
изисква както добра научна и професионална, 

така и задълбочена педагогическа, андрагоги-

ческа и психологическа подготовка, която 

може да се получи чрез получаване на второ 

висше -педагогическо образование, чрез 
включването на съответните педагогически 

учебни дисциплини в учебните планове на 

различните специалности и чрез провеждане-
то на разнообразие от форми за следдиплом-

но обучение. 
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Въведение 

Напоследък, проблемът за кариерата, ка-

риерното формиране и кариерното развитие 

заема все по-централно място в полезрението 
на изследователския интерес на редица соци-

ални науки, като: социология, политология, 

мениджмънт, психология, педагогика, а сама-
та категория „кариера“ се превръща в едно от 

ключовите понятия на процеса на професио-

нално формиране във всички негови проявле-

ния. Изучаването и анализа на това понятие, в 
областта на хуманитарните науки, „все пове-

че затвърждава становището, че то се включ-

ва активно и става неразделна част от техния 
категориално-понятийния им апарат“ [8]. 

Съвременно тълкуванe на понятието 

„кариера“ 

 

В научните изследвания по проблема и в 

съвременните литературни източници, под 
“кариера” обикновено се разбира преместване 

на по-висока длъжност, с по-високо матери-

ално възнаграждение и с повече престиж и 
отговорности [1].  

Поради своята сложност, понятието «ка-

риера»
1
 се разглежда най-често в широк и те-

                                                        
1 Кариера - напредване в професията, издигане в 

службата (Съвременен тълковен речник на 

българския език с приложения, Изд.Gaberoff – 

ЕООД, В.Търново 1995г., с.338) 

сен смисъл. В тесен смисъл, то означава 

„длъжностно и професионално израстване и 
се свързва най-вече с придобиването на опре-

делен длъжностен статус, с последователно 

овладяване на професионални роли; с преми-
наването през различни етапи на овладяване 

на професионализма и с прехода от едно рав-

нище на професионализъм към друго [9]. Що 
се отнася до широкия аспект на неговото раз-

биране, понятието включва не само достига-

нето на различни равнища и степени на про-

фесионализъм, но и достигането до определен 
по-висок социален статус в професионалната 

дейност, заемане на определена по-висока 

длъжност“ [пак там]. Резултатът от кариерата, 
в този аспект на разглеждане, отразява избра-

ния и осъществения от даден човек път на 

„длъжностно придвижване“ (израстване в ка-
риерата), на „стремеж към постигането и ов-

ладяването на предварително набелязан ста-

тус (социален, длъжностен, квалификацио-

нен), с което той осигурява, в съответствие 
със своята квалификация, не само професио-

налното си, но и социалното си самоутвърж-

даване [пак там]. Казано по друг начин, разг-
леждането на понятието „кариера“ в широк 

аспекг представлява придвижването на чове-

ка по стълбицата на социалната, администра-

тивната или друг вид йерархия.  
Професионалната кариера, обаче, не е са-

мо път “нагоре”. Според Цв. Давидков и О. 

Ведър, тя е „последователността от длъж-
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ности, които даден индивид заема в течение 

на целия си трудов живот“ [1], т.е.  кариера-

та се свързва и с процеси на „задържане на 
едно равнище, провали и спадове в една или 

повече организации“ [пак там]. В този смисъл 

професионалната кариера би следвало да се 
разглежда като съвкупност от движения в 

права и обратна посока: повишаване, пони-

жаване, преместване, съкращаване, уволнява-

не, пенсиониране [пак там]. Подобно е и ста-
новището на  Е. Лейзиър и М. Гибс, според 

което „възможностите за израстване в профе-

сионалната кариера са един дългосрочен сти-
мул за развитие на човешките ресурси в орга-

низациите“ [7]. Според тези автори пониже-

нията и уволненията също са своеобразни 

стимули  за професионално развитие, тъй ка-
то насърчават служителите да работят по-

активно за подобряване на професионалните 

си компетенции или да търсят нова работа, 
която може да се окаже по-подходяща за тях-

ната квалификация и нагласи [пак там]. 

 

Понятието „кариера“ в контекста на  

образованието на възрастните и  

концепцията за учене през целия живот 

 
Разглеждането на понятието „кариера“ в 

контекста на образованието на възрастните и 

на концепцията за учене през целия живот, 
дава основание да се обърне внимание и на 

понятия като „вертикална“ и „хоризонтална“ 

кариера.  

Според, А.Г. Тулегенова, вертикалната ка-

риера предполага придвижване на човека в 

организационната йерархия, чрез последова-
телна промяна в заниманията му в течение на 

целия му живот“ (кариера, свързана с пови-

шаване на заплащането на труда), докато „хо-
ризонталната – предполага смяна на функции 

и разширяване полето на дейността (кариера, 

свързана с развитието на професионалните 
възможности и компетентности) [14].  

Съотнасянето на това и други подобни 

разбирания на смисловото значение на поня-
тието „кариера“ към сферата на висшето об-

разование дава основание на Т.Н.Крисковец 

да  идентифицира и разглежда «хоризонтал-
ната кариера» на преподавателите във висше-

то училище като професионална кариера, ка-

то натрупване на професионален опит, като 
процес на професионализация. И това е така, 

защото именно този вид кариера, според него, 

способства за самоопределянето на препода-

вателя, за развитието на неговите рефлектив-

ни качества, докато „вертикалната кариера» 
се свързва най-вече с промяната в научните 

степени и звания, в академичните и админис-

тративните длъжности и др. [6]. 

Актуалността на проблема за кариерата и 

кариерното развитие, изобщо и в частност на 

преподавателите във висшите училища се 
обуславя най-вече от динамиката в развитие-

то на световните икономики, което само по 

себе си създава естествена потребност от мо-
дернизиране на образованието във всички 

страни. Разбирането и разглеждането на мо-

дернизирането като процес дава основание да 
се формулират няколко конкретни цели, кои-

то прогностично определят крайния резултат 

от неговото осъществяване, а именно:   

• непрекъснат процес на учене (учене 

през целия живот); 

• високо качество на образованието и 
обучението и достъп до информация; 

• възможности за придобиване и усъ-

вършенстване на ключови компетент-
ности. 

В мащабите на Европейския съюз, модер-

низацията на висшето образование е насочена 

към създаването на Общоевропейско прост-
ранство за висше образование, в параметри, 

очертани от основните стратегически доку-

менти, приети в рамките на Болонския процес 
(Стратегията „Европа 2020”). У нас, тези па-

раметри на модернизацията се конкретизират 

от Националната програма за развитие „Бъл-

гария 2020”. Посочените документи ясно 
очертават предизвикателствата, пред които се 

изправя днес висшето образование, а именно:  

широк достъп до висше образование, увели-
чаване до 2020 г. на относителния дял на за-

вършилите висше образование сред младите 

хора на възраст 30-34 години до 40% (36% за 
България); насърчаване на студентската и 

академичната мобилност; стимулиране на 

ученето през целия живот и придобиване на 

допълнителна квалификация и преквалифи-
кация на работната сила, което ще способства 

за нейното преструктуриране в отрасли с по-

вишени потребности [10]. 
Тук следва да се отбележи, че ученето през 

целия живот, като предпоставка за непрекъс-

нато повишаване на професионалната квали-
фикация се идентифицира и като основна до-

минанта на развития свят. Обстоятелство, ко-
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ето ориентира Европейския съюз към перс-

пективата да бъде най-конкурентната и дина-

мична, основана на познания икономика в 
света, способна на устойчив икономически 

растеж с повече и по-добри работни места и 

по-голяма социална кохезия. Съобразно тази 
перспектива, страните – членки на Европейс-

кия съюз, в т.ч. и Република България, разра-

ботват Национални стратегии. Обстоятелство, 

което насочва усилията на академичните ръ-
ководства към създаване на адекватни усло-

вия за удовлетворяване потребностите на 

преподавателския състав от усвояване, разви-
тие и усъвършенстване на компетентности, 

най-вече чрез изграждането на ефективни 

системи за повишаване на тяхната квалифи-

кация, кариерно развитие и израстване. И то-
ва е така, защото именно ученето през целия 

живот, в най-широкия смисъл на неговото 

разбиране, има изключително значение за на-
учаването и разбирането на това как да се 

посрещнат предизвикателствата на настояще-

то и бъдещето, т.е. как да се увеличат въз-
можностите за избор; как да се повиши адап-

тивността към променящите се условия на 

живот и работа; как да се гарантира мобил-

ността, конкурентоспособността и мотивира-
ността на хората. Отговори на това многооб-

разие от въпроси дава Наръчникът за осемте 

ключови компетенции за учене през целия 
живот. В него недвусмислено се от особено 

значение за кариерното развитие е овладява-

нето на богат арсенал от ключови компетен-
ции, които са взаимно зависими и акцентът 

върху всяка една от тях се основава „на кри-

тично мислене, творчество, инициативност, 

решаване на проблеми/задачи, управление на 
риска и вземане на решение“ [11]. 

 

Релацията  

компетенции – кариерно развитие 

 

Основните компоненти, изграждащи ком-

петенциите са ясно дефинирани в Европейс-
ката квалификационна рамка за учене през 

целия живот и това са знанията, уменията; 

професионалните навици, овладени до авто-
матизъм. Според квалификационната рамка, 

под „знания“ (теоретични и/или фактологич-

ни) следва да се разбира резултатът от усвоя-
ване на информацията в процеса на учене и 

още съвкупността „от факти, принципи, тео-

рии и практики, които са свързани с опреде-

лена сфера на работа или обучение“ [2], а под 

умения (познавателни: включващи прилагане 
на логическо, интуитивно и творческо мисле-

не) и практически: включващи сръчност и 

употреба на методи, материали, уреди и инс-
трументи) се определят като „способност за 

прилагане на знанията и използване на ноу-

хау при изпълнение на задачи и решаване на 

проблеми“ [пак там]. Що се отнася до компо-
нента „професионален навик, овладян до ав-

томатизъм“ според  Европейската квалифи-

кационна рамка, това е доказаната способност 
(степен на поемане на отговорност и самосто-

ятелност) за използване на знанията, умения-

та и личностните, социалните и/или методо-

логичните дадености в работни или учебни 
ситуации и в професионалното и личностното 

развитие [пак там].  

Самото придобиване на компетенции 
следва да се разбира, разглежда и осъществя-

ва като непрекъснат и преднамерен процес на 

учене, на актуализиране на знания и усъвър-
шенстване на умения, като процес на кариер-

но развитие и израстване, неизменно свърза-

но с концепцията за учене през целия живот 

[10]. 
Конкретните ползи от кариерното разви-

тие на академичните преподаватели се прие-

ма и дефинира от Европейската квалифика-
ционна рамка за учене през целия живот като 

ресурс за формиране на качеството на обуче-

нието във висшите училища, а оттам и на ни-
вото на подготовка на завършващите студен-

ти. Ползите от това развитие са многоизмер-

ни, но с най-голяма тежест се откроява овла-

дяването на ключови компетентности, които 
да позволяват на преподавателите във висши-

те училища да се ориентират бързо в новите 

тенденции, за да могат да оказват адекватна 
подкрепа на учещите се да се адаптират към 

тях [пак там].  

В Европейската квалификационна рамка за 

учене през целия живот са дефинирани осем 
ключови компетентности: 

• комуникация на роден език; 

• комуникация на чужди езици; 
• математическа компетентност и основни 

познания в областта на природните науки и 

технологиите; 
• дигитална компетентност (информаци-

онни и комуникационни технологии); 

• умения за учене; 

• социални и граждански компетентности; 
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• инициативност и предприемачески уме-

ния; 

• компетентности в областта на културата 
и на творческите изяви [3]. 

Сами по себе си тези компетентности са 
категоричен отговор на новите предизвика-

телства пред системите на висшето образова-

ние, като цяло и в частност пред висшето ме-

дицинско образование и могат да се резюми-
рат по следния начин: 

• развитие на информационните и кому-
никационни технологии; 

• насърчаване и усъвършенстване на дис-

танционната форма на обучение при 
използване на съвременни информаци-

онни и комуникационни технологии; 

• интернационализация на образование-

то; 
• международно сътрудничество и обмен; 

• засилване на чуждоезиковото обучение 

във формите на подготовка и повиша-
ване на квалификацията на преподава-

телите и учещите се;  

• непрекъснато променящи се условия и 
необходимост от нови знания, умения и 

компетенции. 

Самото овладяване на компетентности, от 

страна на преподавателите във висшите учи-
лища не е самоцел, тъй като то е непосредст-

вено свързано с тяхното кариерно развитие*
2
. 

 

Нормативна обусловеност на  

кариерното развитие у нас 

 

На този етап, проблемът за кариерното 

развитие на академичния състав у нас е очер-
тан нормативно със Закона за висшето обра-

зование и Закона за развитието на академич-

ния състав в Република България. Конкрети-
зиран е в Правилниците за дейността и Пра-

вилниците за развитието на академичния със-

тав във висшите училища. 

Така например, Законът за висшето обра-

зование, който урежда устройството, функ-

циите, управлението, финансирането на вис-
шето образование и определя неговата основ-

                                                        
2 Кариерно развитие – разбирано като развитие по 

вертикала (израстване в дадена йерархия – 

промяна на статус) и по хоризонтала 

(саморазвитие - професионализация) 

на цел - да подготвя висококвалифицирани 

специалисти над средното образование и да 

развива науката и културата, разкрива една 
богата на възможности негова същност, която 

следва да бъде осъзнавана, изследвана и раз-

работвана в посока пълно овладяване. Едната 
възможност е свързана с по-широко разбира-

не на определянето на висшето образование 

като „светско“ [4]. Т.е. като среда за форми-

ране на специфични ценности, във връзка и 
единство със системата на общочовешките, 

европейските и националните ценности тра-

диции, независимо от съществуващите в да-
ден етап от общественото развитие негативни 

влияния. Другата възможност е разбирането 

на определението на висшето образование 

като „хуманно и демократично“
3
.  

Определянето на висшето образование ка-

то хуманно и демократично намира отразява 

не само разбирането да се осигурява равен 
достъп на желаещите да се обучават до него, 

но и състоянието на механизмите и условията 

за прилагането на принципите на хуманизма 
и демокрацията във всички области на дей-

ност в образователната среда. Ярък израз на 

демократичност и хуманност е например пра-

вото, което се предоставя на всеки член на 
академичната общност да участва лично в 

дейността на колективните органи за управ-

ление, да избира и да бъде избиран в тях (в 
т.ч. и на ръководни за университета длъжнос-

ти), да упражнява правото си на глас, да изра-

зява мнение и да прави предложения, да отп-
равя критични бележки, да участва в коми-

сии, съвети, екипи и др. [4] Тези изисквания и 

възможности за участието на всеки член на 

академичната общност в управлението и дей-
ността на висшето училище се доуточняват в 

Правилник, който регламентира правата и 

отговорностите на съответните изборни 
длъжности, които могат да се заемат и изпъл-

няват [12]. 

Законът за развитието на академичния 

състав в Република България, от своя страна, 
урежда обществените отношения, свързани с 

научните степени и академичните длъжности 

у нас. Определя принципите за тяхното при-
добиване и заемане [5]. Всички въпроси, 

свързани със структурата на академичния 

състав (академични длъжности: „асис-
тент”, „главен асистент”, „доцент” и 

„професор”) и неакадемичния състав (длъж-

ности: „преподавател”, „старши препода-

                                                        
3 Закон за висшето образование. 2013, чл.4. 
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вател“, „хоноруван преподавател” и „гост-

преподавател). Условията и редът за придо-

биване на научни степени; процедурата за 
заемане на съответните академични и неака-

демични длъжности и др. се уреждат с Пра-

вилник за развитието на академичния състав 
във всеки университет [13]. 

Анализът на посочените нормативни до-

кументи дава основание да се направи извод, 

че те по-скоро отразяват различни нива за 
кариерно развитие по вертикала и очертават 

произтичащите от тях права, задължения и 

отговорности. Те не дават, обаче, по - пълна 
яснота по отношение на съвкупността от 

компетенции, например, които са необходими 

за заемане на една или друга йерархична по-

зиция и не съдържат конкретекя по отноше-
ние на критериите за оценка на готовността за 

заемане на една или друга длъжност.  

Именно това обстоятелство се превръща в 
сериозно предизвикателство пред висшите 

училища по отношение създаването на дина-

мична и гъвкава система за квалификация и 
кариерно израстване на преподавателите, ко-

ито работят в тях. 

 

Идейни проекции за решаването на 

проблема кариерно развитие 

 

От научната литература е известно, че вся-
ка организация планира и организира кариер-

ното развитие на своите сътрудници, чрез 

осъществяването на целенасочени и системни 
дейности, които включват:  

• общуване със сътрудниците; 

• оценяване и запознаване с оценката си 

за тяхната компетентност; 
• подпомаганеги в реалистичното само-

определяне на своите качества и инте-

реси; 
• подтикване към по-добро изпълнение 

на поставените задачи; 

• предложение за включване в подходя-

що за тяхната кариера обучение; 
• съдействие за осъществяване на взаи-

модействие в посока кариерно израст-

ване;  
• определяне на необходимите ресурси, 

за развитие в кариерата и др.[1]. 

Организацията създава най-често специа-
лизирани структури, които предлагат навре-

менна и актуална информация на своите слу-

жители за възможностите за кариерно разви-

тие. От друга страна, всеки служител следва 
да планира кариерното си развитие, „в зави-

симост от своите ценности, желания, опит, 

образование и т. н.“ [пак там], като започне 

най-напред от своето самоопознаване. 
Следва да се обърне внимание на факта, че 

на кариерното развитие, в условията на даде-

на организация следва да се гледа като на 
единен (цялостен) целенасочени и добре ор-

ганизиран процес, който включва като отно-

сително самостоятелни компоненти индиви-

дуалното и организационното. Това означава, 
целите на индивида за кариерно развитие да 

се обвържат тясно с тясно целите на органи-

зацията и да произтичат от тях.  
Въз основа на тези и други разбирания за 

кариерата и кариерното развитие в дадена 

организация, както и на изводите от анализа 

на резултатите от реализацията на проекта 
„Създаване на система за квалификация и ка-

риерно израстване на преподавателите“ в Ме-

дицински университет – Варна, дава основа-
ние да се очертаят няколко идейни проекции 

за решаването на проблема.  

Едната проекция се свързва с разбирането 
за академично кариерно развитие, което да 

включва: подготовката за придобиване, са-

мото придобиване на нов академичен статус 

и подготовката за придобиване на следващо 
стъпало в тази йерархия. 

Втората проекция се свързва с разбирането 

за административното кариерно развитие, 
което да включва процес на овладяване на 

компетенции, идентифицирани предварител-

но като необходими за заемане на един или 
друг пост по вертикала: ръководител на ка-

тедра и УНС, декан, зам.декан, директор на 

филиал, колеж, департамент, ректор, зам. 

ректор. 
Третата проекция се свързва с изграждане-

то и развитието на професионална кариера, 

която по същество отнасяме до разбирането 
за кариера по хоризонтала. Поради тази при-

чина, тя следва да се осъществява при гаран-

тиране на тясната връзка и зависимост между 

целите на организацията (за кариерно разви-
тие на нейните преподаватели) и целите на 

всеки отделен преподавател (за саморазвитие 

и самоусъвършенстване). Тук следва да се 
обърне внимание на необходимостта от спе-

циализирано диагностициране както на пот-

ребностите от овладяване на нови компетен-
ции, така и на състоянието на вече овладени-

те.  

Ефективността на кариерното развитие за-

виси до голяма степен и от мотивацията на 
преподавателите да повишават постоянно 
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своята квалификация, при ясно очертаване на 

възможностите за развитие както по хоризон-

тала, така и по вертикала. За целта, тя следва 
да е тясно обвързана със система за стимули-

ране (материално и морално).  

Не на последно място, следва да се поста-
ви акцент и върху процеса на планиране и 

организирането на кариерното развитие на 

преподавателите в тясна връзка с тяхната 

квалификация, професионални и личностни 
качество, както многократно вече подчертах-

ме.  

 

Заключение 

 

Разглеждането на проблема за кариерата и 

кариерното развитие на преподавателите във 
висшите, във връзка и зависимост с тяхната 

постоянна квалификация, доказва своята ак-

туалност и значимост. Нещо повече, той се 
очертава като реално предизвикателство за 

компетентността и отговорността на акаде-

мичните ръководство и общности да осигуря-
ват качествено образование, съобразено с ди-

намиката на обществените процеси, като раз-

виват и усъвършенстват постоянно препода-

телския състав. 
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 Ежедневно в своята дейност  учителите от 

общообразователните училища имат контакт, 

работят и общуват с много групи учащи се, 

различни по социално положение, осигуре-
ност, по степен на формиране и проява на 

ценностна система и култура, характер и по-

ведение, по ниво на възприемчивост на въз-
питателното влияние, поради което пред все-

ки педагог закономерно възниква въпросът за 

същността на дейността му: да образова и 

възпитава подрастващия чрез активно въз-
действие и намеса в живота му, или да обра-

зова и възпитава, взаимодействайки с разви-

ващата се личност. При това като проекция на 
държавната политика в сферата на образова-

нието, за приоритети и тенденции в работата 

на съвременното училище се налагат разши-
ряването и укрепване то на взаимодействието 

му с всички социални институти - семейство, 

обкръжаваща среда - групи, общности, об-

щественни организации, културно-
образователни учреждения, СМИ, биз-

нес,органи на властта и т.н. И главно – в цен-

търа на обучението и възпитанието в общеоб-
разователното учреждение се поставя лич-

ността на възпитаника, а целта и същността 

на дейността на педагозите е в създаване на 
условия  за  личностното му израстване. Раз-

витието на способностите на учащия се и 

готовността му към реализация и адаптация в 

съвременните условия на живот стават прио-

ритетно направление в дейността на учили-

щето днес. Подобен род социално-

педагогическа дейност на учителския състав в 
общoобразователното учреждение се базира 

на идеята за единен образователен процес, 

предполагаща ориентиране и съсредоточава-
не усилията на възпитатели те за създаване и 

издигане на  нравствения и духовен потенци-

ал на личността, на формиране у учащите се 

на умения да строят коректни,разумни и бла-
гоприятни междуличностни отношения, отго-

ворно и ангажирано отношение към обкръжа-

ващите среда и битие, на разкриване и изява 
на склонностите и интересите, развитието на 

подрастващия в съответствие с неговите ин-

дивидуални възможности и особености. 
Възпитанието като системен процес на 

въздействие е невъзможно да се отдели от 

процеса на обучение, тъй като човек се въз-

питава, формира в дейността, в резултат на 
ежедневните си преживявания, а те за учени-

ка са напълнени с познание и учене. Следова-

телно, училището е особено възпитателно 
пространство, място, където подрастващият 

прекарва голямата част от  времето си, кое то 

означава, че в учебно-възпитателния процес е 
изключително важно  да се създадат условия, 

обезпечаващи възможност за самореализация 

и самоизразяване на личността на ученика. 
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В структурата на всяко общеобразователно 

учреждение има педагози, чийто дейност, 

основана на принципа на сътрудничество 
осигурява взаимодействието между личност-

та и семейството с обществените институти. 

Именно класният ръководител изпълнява 
ролята на посредник, на свързващо звено 

между личността и обществото, на регулатор, 

провеждащ необходимата и целесъобразна 

намеса в процеса на социализация на учащите 
се. В този смисъл, едно от приоритетните 

направления на възпитателната  дейност на  

класния ръководител се явява работата по 
социализация на подрастващия, неговата ус-

пешна интеграция в обществото като алтер-

натива на изолирането, обособяването и от-

далечаването, дори „отпадането” му от нор-
малните социални отношения. Класният ръ-

ководител в условията на общеобразовател-

ното учреждение работи с подрастващия в 
процеса на неговото развитие, възпитание, 

социално изграждане. Той е най- близкият и 

непосредствен възпитател и наставник на 
учениците. В специализираните литературни 

източници неговото предназначение се опре-

деля като:  

 -  Духовен посредник между обществото и 
детето в усвояването на основите на човешка-

та култура; 

 -  Заинтересован организатор на отноше-
ния та на сътрудничество в разнообразните 

видове съвместна дейност на ученическия 

колектив; 
 - Неравнодушен наблюдател на индиви-

дуалното развитие на ученика с цел създаване 

на благоприятни условия за формиране на 

неговата личност, внасяне на необходимите 
педагогически корекции в процеса на негова-

та социализация; 

 - Помощник, консултант в организацията 
на ежедневния живот и дейност, в осмисля 

нето на обществения живот, в професионал-

ната ориентация; 

 - Създател на благоприятна микросреда и 
благоприятен морално-психологичен климат 

в класа, организиращ за тази цел необходи-

мите възпитателни въздействия с отчитане на 
индивидуалността на класа; 

- Координатор на усилията на учителите, 

семейството,социума – всички възпитател ни 
сили, влияещи на формирането и развитието 

на личността на децата.[2]  

  Бъдейки субект на учебно-възпитателния 

процес,класният ръководител планира и ор-
ганизира дейността в съответствие с общи те 

цели и задачи на педагогическия колектив, 

във връзка с което един от приоритети те във 

възпитателния процес остава дейност та му 
по укрепване стабилността на връзки те меж-

ду елементите на възпитателната система на 

училището, оптимизиране работата на отдел-
ните й звена. Базира се на логиката, че под-

растващият като център на възпитанието въ-

обще, представлява субект на педагогическо 

взаимодействие, за когото при изучаване на 
интересите, склонностите, потребностите му, 

наред с особеностите и традициите на семей-

ното възпитание, останалите звена от систе-
мата – класен ръководител, учители, педаго-

гически съветник, родители, съученици, 

връстници са длъжни да координират и съг-

ласуват своите усилия не само в съответствие 
с възпитателните задачи на съвременнното 

образователно пространство, но и с вътрешно 

осъзнатите цели и мотиви на самия ученик. В 
този смисъл, особено значим е акцента на Л. 

Десев върху личността на педагога за успеха 

на учебно-възпитателния процес, утвържда-
ващ че „.. педагогът оказва въздействие на 

учащите се главно чрез своята личност, дей-

ност, интереси, отношение към работата. 

Обучението, служещо и насочващо в любов  
към знание, самостоятелност, учебен пред-

мет, своето училище е възможно единствено 

в мажорната, приповдигната от преодолените 
трудности и  възторжената радост на откри-

тията атмосфера на съвместно придвижване 

на учителя и ученика към целите на ефектив-
ната и пълноценна социализация”. [1] Затова 

житейската позиция на класния ръководител 

играе първенстваща роля в процеса на реша-

ване на проблемите по социализация на лич-
ността на ученика. И тук е особено опасна 

увереността или по-скоро нихилизма на ня-

кои педагози, отхвърлящи по принцип въз-
можността за компенсиране на детските не-

достатъци, корекцията и превъзпитанието, 

контрол и ръководство на нещо, абсолютно 

неподвластно на влиянието на възрастните. 
Подобна увереност в неизбежната, фатална 

порочност на подрастващия за съжаление, 

формира у последния потенциален престъп-
ник. Напротив, за всеки обучаем е нужен по-

зитивния опит на социално то взаимодейст-

вие, поради което грижлива та и настойчива, 
търпеливата  всекидневна работа на класния 

ръководител следва да се насочи към включ-

ване на подрастващия в специално организи-

раната, възпитаваща, обучаваща, развива-
ща,педагогически издържана и целесъобразна 
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среда, в която да има и да са заложени качес-

тва, стимулира щи и развиващи способности-

те на възпитаника. Но успешността на соци-
ално-педагогическата дейност на класния 

ръководител, както и на всеки друг субект на 

учебно-въз питателния процес пряко зависи 
от това, до колко съгласувани и дружни ще 

бъдат усилията на отделните звена в дейност-

та по по стигането на общите цели. Отсъстви-

ето или загубата на конкретно отделно звено 
довежда до невъзможност плодотворното 

функциониране на цялата педагогическа сис-

тема. По принцип, обект на социално-
педагогическата дейност на класния ръково-

дител в училище са обучаемите, нуждаещи се 

в подкрепа и помощ в процеса на адаптация и 

социализация. Най-общо, към тази  категория 
се отнасят деца с интелектуални, педагоги-

чески, психологически, социални отклонения 

от нормата, възникнали в следствие на дефи-
цити в  пълноценното социално възпитание, а 

заедно с тях и такива с физически, психичес-

ки или интелектуални нарушения в развитие-
то. Тези категории обучаеми изискват особе-

но отношение и грижи. Независимо от това,не 

следва да приемаме,че деца та без проблеми с 

ученето,растящи в благополучни семейства и 
не създаващи на пръв поглед безпокойства, 

могат да останат безконтролни и извън вни-

манието на класния си ръководител. Равно-
душието към такива подрастващи,за съжале-

ние,както сочи практиката става причина за 

промяна в ценностната ориентация на лич-
ността и скоро детето с изявени способности 

израства и става не рядко пъти правонаруши-

тел или просто човек, не разпоредил и полз-

вал целесъобразно и успешно дарбите си. В 
този смисъл, необходимостта в социално-

педагогическа поддръжка възниква когато 

семейството, а често и училището не осигу-
ряват оптималните условия за развитието, 

възпитанието и образованието на подраства-

щия, в резултат на което възникват и труд-

ности в процеса му на  социализация. Заради 
това, в съдържание и основно направление на 

социално-педагогическата дейност на клас-

ния ръководител се превръщат помощта за 
адаптиране и интеграция в обществото, подк-

репата в неговото развитие, възпитание, обра-

зование, личностно израстване. Следовател-
но, главната цел на дейността е създаване на 

условия за психологически комфорт и безо-

пасност, удовлетворяване потребностите на 

подрастващия с помощта на социални, прав 
ни, психологически, медицински, педагоги-

чески механизми и средства, предотвратяване 

и преодоляване на негативни влияния на се-

мейството,училището, близкото обкръ жение 
и средата. Но  преди да реализира целите на 

социално-педагогическата си дейност клас-

ният ръководител е длъжен добре да изучи и 
оцени особеностите на развитие на възпита-

ника и характеристиката на средата, в която 

той расте, самостоятелно да установи и разк-

рие факторите, оказващи негативно влияние 
върху него. Условно, в тази работа можем да 

отделим следните етапи:  Първи  етап, имащ 

за цел не само установяване на проблемите, 
но и изучава не на интересите,потребностите 

и склонностите на възпитаниците. В резултат 

на качествено проведено психологопедагоги-

ческото диагностициране се поставят основи-
те за избор на стратегия от класния ръководи-

тел за работа по оказване на педагогическа 

подкрепа поотделно на всеки от класа. На 
този начален етап на работа на педагога осо-

бено значение имат методите на педагогичес-

кото наблюдение, както и активното  включ-
ване на класния ръководител в изясняване на 

истинските мотиви за поведението на учени-

ка.;  Втори етап, в рамките на който се осъ-

ществява непосредствена подкрепа с цел ре-
шаването на отделни проблеми на социализа-

цията с паралелно развитие на интересите, 

потребностите, предразположението и спо-
собностите на ученика, създаване на условия 

за личностното му развитие. Приоритетни 

направления на работа стават приобщаването 
на обучаемите към различни видове дейност 

(изследователска, творческа, организаторска, 

спортна, културно-масова и др.), чрез които 

подрастващият получава възможност за реа-
лизация и изява. Особено целесъобразно е на 

този етап да се предоставят неограничени 

възможности за избор от ученика на желана-
та, предпочитана пред останалите дейност.;  

В третия етап, акцента в процеса на социали-

зацията се поставя върху развитието на нрав-

ствеността, на формиране на умения и навици 
за общуване, изграждане на познания и наг-

ласа за приемане на другите, създаване и ут-

върждаване на стремеж към живот в позити-
визъм и хармония със себе си и околните. На 

този етап е важна работата на класния ръко 

водител в правилното ориентиране при избо-
ра на професия, основана на задълбочени 

диагностични изследвания, както и индиви-

дуалната работа с учениците с девиантно по 

ведение. Доколкото за успешността на соци 
ално-педагогическа дейност от особено зна-
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чение е задълбочената диагностика на проб-

лемите на ученика и средата, класният ръко 

водител е длъжен да знае и прилага с вещина 
различни диагностични методики или се об-

ръща за помощ към специалистите психоло-

зи, медици, юристи. В зависимост от диагно-
зата и общите цели на възпитание и развитие 

на обучавания педагогът следва да е способен 

и разполага с нужния опит в прогнозирането, 

избора и планирането на условията, методите 
и средствата, гарантиращи подходящите ус-

ловия за личностното развитие и усъвършен-

стване на ученика, до стигането на набеляза-
ните резултати. Следващото направление на 

социално-педагогическата дейност на клас-

ният ръководител се явява участието му в 

разработката и реализацията на социални 
проекти и програми, частни инициативи, съ-

действащи за пълноценното развитие на под-

растващия. По такъв начин, в компетенциите 
на класния ръководител, реализиращ задачите 

по социализация на учащите се в класа се 

съдържа изпълнението на следните функции: 
- диагностична; - аналитико-прогностична; - 

организационно-възпитателна; - посредни-

ческа (на педагогическа подкрепа и поддръж-

ка); - комуникативна; -управленска (органи-
зациионно-координираща); - корекционно 

профилактична; - мониторингова; - селектив-

на. Социално-педагогическата дейност на 
класният ръководител включва и сбора на 

информация за деца от многодетни и социал-

но незащитени семейства; защита на правата 
на подрастващите в училище(получаване на 

необходимото обучение и възпитание,по  

чивка, хранене и т.н.); установяване на сът-

рудничество с органите за социална защита и 
работа с непълнолетни, както и други ведомс-

тва. Главната управленска функция на соци-

ално-педагогическата дейност на педагоги-
ческия колектив в училище остава за изпъл-

нение от педагогическия съветник, осъщест-

вяващ социално-правно и психоло- гопедаго-

гическо консултиране, подпомагане и ръко-
водство на всички участници в учебновъзпи-

тателния процес, ангажирани в определена 

степен с решаване и на социални проблеми на 
учащите се. Тук е уместно да отбележим, че 

на всички етапи на учебно-възпитателната 

работа особено важна и зна чима остава ко-
ординацията и съгласуването на усилията на 

целия  педагогически състав на училището, а 

приоритетно направление – съвместната дей-

ност на педагогическия съветник и класния  
ръководител.В съвременното общообразова-

телно училище класният ръководител е за-

дължен непосредствено да участва в създава-

не на оптимални условия за социализация на 
детето, което позволява да направим извод, че 

той е обобщения модел едновременно на учи-

тел(или в контекст на концепцията за съвре-
менния хуманистичен модел на образование - 

фасилитатор), социален педагог, психолог, 

наставник (тютор), посредник (медиатор).[3] 

Традиционно,централно място във възпи-
тателния процес се отрежда на дейността на 

класния ръководител, чийто задача е коорди-

ниране работата на всички елементи на въз-
питателната система,установяване на взаи-

мовръзки и единен подход, сътрудничество и 

контакти между работещите с класа учители, 

учениците и техните родители, колектива и 
отделния възпитаник. Именно поради това от 

качеството на работа на класния ръководител 

зависи успешността на реализация на възпи-
тателните задачи, чийто възможности и под-

ходи за решаване се основават на създаване 

на благоприятна атмосфера и стил на взаимо-
отношения, на педагогически ситуации, изис-

кващи от подрастващите съответното поведе-

ние, на формиране на познавателна и възпи-

тателна урочна и извънкласна социокултурна, 
художествено-творческа, развлекателна, 

здравословна, спортна, трудова и обществе-

нополезна дейност, както и свободното време. 
Несъмнено, важните възпитателни задачи се 

решават от класният ръководител вътре в 

учебния колектив, тъй като именно в него 
обективно се създават най-тесните контакти и  

връзки между членовете му, там е мястото 

където учителят инициира създаване на 

структура за самоуправление, организира и 
насочва, координира функционирането на 

единната и сплотена детска среда. Помощ на 

ученика в построяване на взаимоотношенията 
с останалите оказва класният ръководител, 

насочващ към правилната посока на отноше-

ния, даващ възможност за уреждане на про-

тиворечията и междуличностните конфликти, 
примери и модели на уважение на мнението 

на другия, проява на толерантност, търпение 

и умение за разбиране, разумен компромис и 
прошка. В обобщение на казаното до тук, 

като най-удачен вариант за постигане възпи-

тателните цели на социализацията в съвре-
менното общообразователно учреждение се 

превръща взаимстването и адаптиране-

то,добавянето на значителна част от задълже-

нията на социалния педагог във функциите на 
класния ръководител. Като основни функции 
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на възпита телните въздействия на  ученичес-

кия наставник можем да определим: запозна-

ване и присъединяване на подрастващите към 
културата и нормите на обществото; създава-

не на условия за индивидуално развитие и 

духовно-ценностна ориентация; диференциа-
ция на възпитаниците в съответствие с инди 

видуалните им личностни ресурси и потенци-

ал съобразно реалната социалнопрофесио-

нална структура на обществото. На тази база, 
приоритетните направления на социал нопе-

дагогическата дейност на класния ръководи-

тел в училище по социализация на учащите 
остават следните: • Реализация на правовия 

статус на ученика като гражданин и осъзна-

ването му от него;•Развитие на индивидуал-

ните способности на подрастващия, прогно-
зиране на неговите социалноролеви функции 

и подготовка за влизане в „живота на възрас-

тните”;•Начална (първична) социализация, 
формиране на детски и младежки групи и 

организаци; • Професионално ориентиране, 

консултиране и работа с различните групи 
ученици, включително и с тези, с отклонения 

в развитието; • Привличане и включване на 

учениците в трудовата производствена дей-

ност; • Ефективна социалнопедагогическа 
дейност на класа (училището); •Работа по 

формиране на единен и дееспособен колек-

тив, създаване на блгоприятен микроклимат 
на междуличностни отношения; • Изграждане 

на стил на поведение на ученика; • Създаване 

на контакти и включване на родителите в 
социал нопедагогическа дейност на класа 

(училището); • Подпомагане и поддръжка на 

ученика в периода му на адаптиране и интег-

риране в класа; • Създаване на условия за 
адаптиране на деца, лишени от родителски 

грижи,от непълни или многодетни,приемни 

се мейства, асоциални семейства; • Присъеди 
няване в работата по организиране свобод 

ното време чрез въможностите на училището 

и извънучилищните институции( култур ни, 

спортни, развлекателни, туристически и др.); 
• Помощ в организирането и работата на ор-

ганите за самоуправление на класа; • Форми-

ране на социална активност и гражданска 
позиция у възпитаниците; • Пропаганда и 

работа за формиране на навици за здравосло-

вен начин на живот( профилактика на зави-
симостите сред учащите се); • Решаване на 

социално-педагогическите проблеми на изг-

раждане и утвърждаване на ценностните ори-

ентири и морал на учениците, включително и 
тези от рискови групи; • Организиране и про-

веждане на интересна извънучилищна дей-

ност,подпомагаща развитието на социалните 

качества на личността; • Активизиране и за-
силване участието и ролята на семейството в 

процеса на формиране на отношение на уче-

ника към учението и труда.Подбора на ос-
новните мето ди и форми на възпитателната 

работа на класния ръководител зависи не 

само от избраното направление на дейност, 

но и от степента на изученост на индивидуал-
ните особености на отделния подрастващ, гру 

пата ученици, колектива, условията на семей-

ното възпитание и т.н. Ако вземем под вни-
мание факта, че семейството се явява главния 

институт за социализация, чрез който детето 

усвоява основните социални знания, придо-

бива нравствени умения и навици, възприема 
ценности и идеали, необходими му за живот в 

обществото, то можем с увереност да отстоя-

ваме мнението, че значимо място в дейността 
на класния ръководител трябва да заема рабо-

тата по създаване на здрави и продължител-

ни, доверителни и ефективни отношения с 
родителите на учениците.  От това, доколко 

системно и в каква степен са изучени услови-

ята и възможностите на семейството, микрок-

лимата на отношенията в него, зависи  ус-
пешността на възпитателните въздействия, 

ефективно стта на използване на многообраз-

ните методи и форми за социализация на под-
растващия. По принцип, в компетенциите на 

класния ръководител влизат отговорностите и 

грижата за помощ в обезпечаване на базо 
вите потребности, поддръжката на детето, 

които отделни семейства понякога не могат 

да осъществят: физиологически, потребнос ти 

в материална и социална защитеност. Към 
термина „неблагополучно семейство” се от-

насят тези, в които не се изпълняват жизнено 

важни функции на развитие и социално фор-
миране. В списъка на такива семейства се 

включват семейства с ниско материално със-

тояние, водещи асоциален начин на същест-

вуване и  др. Каквито и да са причините, по-
родили неблагополучието в семейството, то в 

една или друга степен оказва влияние на раз-

витието на детето. Преобладаващата част от 
проблемите, възникващи в процеса на социа-

лизация на детето се появяват в такива се-

мейства. По тази причина, задължително нап-
равление в социалнопедаго гическата дейност 

на класния наставник е работата със семей 

ствата на учениците. С условното делене на 

социалнопедагогическата работа на етапи, 
можем да разпределим формите и методите 
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на работа със семействата в следния ред или 

степен: профилактичен, диагностичен и реха-

билитационен. Профилактичното ниво на 
работа предполага осъществяване на редица 

мерки за организиране и провеждане на ка-

чествена медико-психологическа и социално-
педагогическа подкрепа на семейството. Ус-

пехът се гарантира с получаването на досто-

верна и изчерпателна информация. На нейна 

база се определят проблемите на всяко се-
мейство, след което се селектира подходяща-

та стратегия за по-нататъшна работа с цел 

подобряване на състоянието му. Разработката 
на специални програми за педагогическа гра-

мотност и просвета на роди телите, установя-

ването на поддържането на пълноценна и 

открита комуникация,взаимо действие с 
тях,основана на единен подход и морални 

позиции,активно участие в проце са на възпи-

тание и социализация са възмож ните алтер-
нативи за качествено функциониране на се-

мейството и предотвратяване на проблемите 

във взаимоотношенията родите ли-деца, и 
естествено, жизнено необходими за общооб-

разователното училище. Например, при рабо-

та със семейства,в които при възпитанието на 

детето се прилага насилие, е нужно да се 
обясни на членовете му за пагубните послед-

ствия от физическите наказания, да се  разяс-

нят хуманистичните методи на възпита-
ние.Следователно, основен метод на работа 

на този етап е метода на индивидуални сре-

щи, беседи и наблюдения за характера на 
отношения в семейството. 

 Педагогическото ограмотяване и натрупва 

нето на педагогически знания от родителите 

се осъществява чрез създаване на група за 
подкрепа и организация на взаимодейст вието 

на родителите - работа на родител ския коми-

тет на класа. Чрез съвместна работа и под 
ръководство на класния ръководи тел се пла-

нират, подготвят и провеждат родителски 

лектории, практикуми, тренинги, установяват 

се контакти с родители, оказва се помощ при 
възпитанието на децата чрез обсъждане на 

проблеми на междуличностните отношения, 

профилактика на отклонения в поведението, 
въпроси свързани с дисциплината, безопас-

ността, свободното време, здравословен на-

чин на живот, анализи ра се и се дава оценка 
на взаимодействието на училището и семейс-

твото. 

В практиката на класния ръководител ме-

тодите и средствата на работа със семейства-
та могат да бъдат различни, но ефективността 

им зависи от характера на помощта по соци 

ализация на детето в семейството, от готов 

ността на двете страни(училище и семейство)  
да обединят своите усилия във възпита тел-

ния процес. 

   На диагностичния етап на социалнопеда 
гогическата дейност на класния ръководи тел 

приемаме за възможно наличието на два ва-

рианта в направленията за работа:Ако де тето 

или родителите му осъзнават присъст вие на 
проблем и самостоятелно се обърнат за по-

мощ, класният ръководител участва в сбора 

на допълнителна информация, оценява ситуа-
цията и в случай на необходимост предлага 

консултация и помощ от психолог, социален 

педагог,  лекар, учител. В случай, че наличие-

то и степента на тежест на проб лема в социа-
лизацията не се осъзнават нито от детето, 

нито от родителите му, компетен циите на 

класния ръководител изискват събиране на 
допълнителни сведения за семей ството, ор-

ганизиране на среща с него и оси гуряване на 

обратна връзка. Вторият вариант  с масово 
разпространение в днешното училище пред-

полага по-скоро тревога и загриженост за 

състоянието на подрастващия, негативното 

влияние на обкръжението и сре да-
та,единствено у класния ръководител. На този 

етап е уместно използването на следни те 

диагностични методи: Наблюдение, позволя-
ващо сбора на лични данни и сведения за 

материална осигуреност, особености и черти 

на характера, ниво на интелектуалното разви-
тие и психическото състояние на ученика; 

Беседа, проведена като интервю или разго-

вор(диалог) по предварителен план; Анкета; 

Тестова проверка на знания та, за определяне 
личностните и психически характеристики на 

ученика.При това широко се използват раз-

лични методики за диагностика: - тази на 
скалите, за определяне резултата от работата 

на класния със семейството до и след визита-

та му; - смислова (картинна) методика, с цел 

изясняване емоционалното състояние на се-
мейството и мирогледа на членовете му; - 

проективни, позволяващи получаването на 

обща представа за неосъзнатите от детето и 
родите лите състояния тревожност, безсъзна-

телно влечение, скрита агресия, преживяване 

и др.; - асоциативни, построени на словесни 
асоциации (система на незавършените изре-

чения); - експресивни(използване на рисунки, 

изобразяващи детето, членовете на семейст-

вото във вид на растения, животни); - анализ 
на документи(контентанализ);- био графичен 
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метод, даващ информация за живота на уче-

ника и историята на неговото семейство. 

  Третият, рехабилитационен етап е най-ва 
жен в системата на работа със семейството 

тъй като обхваща всички нива на общуване и 

включва система от мероприятия, целящи 
бързото и пълно възстановяване нормалното 

функциониране на различните категории на-

селение в живота на отделното дете. Съдържа 

три поднива – индивидуално, групово и ко-
лективно.На индивидуално ниво рехабилита-

ционната работа с родителите или с детето се 

извършва с използване на технологията на 
консултирането(оказване на помощ чрез от-

ношение,влияние на личността) и прилагане 

на методи като: беседа; включено наблюде-

ние (наблюдение чрез участие); убежде-
ние;одобрение или осъждане; прийом „актив-

но слушане”; похват на перифразиране; из-

ползване на ключови изрази и фрази от езика 
на другия; диспут, дискусия, конфронтиране с 

цел доказване на противоречие в съжденията, 

друга гледна точка; на чин на „Аз-
посланията” ;метод на легендите (разказ за 

друг човек, намерил изход в подобна ситуа-

ция); общуване чрез телефон (посредник); 

„писмо-обръщение”, описващо преживявани-
ята от взаимодействието,соци ален патронаж. 

Груповото ниво на рехабилитационната рабо-

та се базира на общност та на интересите и за 
осъществяване ползва методите: беседа, лек-

ция, диспут, дискусия, събрание, тре-

нинг.Колективното ниво преследва целите на 
активизиране, оживяване на жизненото прос-

транство чрез методите: лекция, дискусия, 

беседа, организиране на масови ак-

ции(съботници,празници).  По този на-
чин,използването на указаните по-горе мето-

ди, способи и похвати на различните етапи на 

работа позволяват на класния ръководител не 
само да намери точки на съприкосновение със 

семействата на учениците, но и да организи-

ра, системно и планомерно да осъществява 

поддръжка на социалния статус на семейства-
та на учащите се, да участва в разрешаване на 

проблемите им, като с това подготвя почвата 

за включването на подрастващия в колектива 
на връстниците му, във възпитателното прос-

транство на училището, създаване на опти-

мални условия за социализация на възпита-
ниците.  Сложна и едновременно с това важна 

част от социално-педагогическата дейност на 

класния ръководител се явява работата с де-

цата отделени като група на риска.Като пра  
вило, това са учащи се с проблеми в обучени-

ето, с отклонения в поведението, дезадап ти-

рани и педагогически занемарени.Не случай-

но в педагогическата практика те са опреде-
лени като „трудни” подрастващи, защо то 

тази категория деца създава особени пробле-

ми и изисква особен подход от учителите.Към 
тази група се отнасят: деца с от клонения в 

развитието, без ясно изразени клинично-

патологични симптоми; деца от неблагопо-

лучни, асоциални семейства; деца, останали 
без родителска грижа по силата на обстоятел-

ства без юридическо основание; деца от се-

мейства, нуждаещи се в социално-
икономическа и психологическа помощ и 

подкрепа. В следствие  влиянието  на различ-

ни негативни фактори именно тези групи 

учащи се не само представляват опасност за 
околните и обществото, тъй като поведението 

им не се вписва в рамките на общоприетия 

морал, но и самите те постоянно са подложе-
ни на риск - риск да за губят живота си, здра-

вето, нормалните условия за пълноценно раз-

витие. Задачата на класния ръководител е 
оказване на помощ на такива учащи се от 

една страна за промяна на социално опасната 

ситуация в живота им, а от друга за миними-

зиране на проблемите в обучението и труд-
ностите със социален характер.Комплексният 

характер на проблемите изискващ  решения в  

проце са на социално-педагогическа работа с 
децата от групата на риска налага участието в 

тази дейност на различни специалисти. Но 

водещата роля безспорно принадлежи на 
класния ръководител,  т.е. на специалиста 

способен да осъществи продължителна, гри 

жовна и усърдна работа по социализиране то 

на трудните ученици. Класният ръководител с 
помощта на колегите учители създава база 

данни за децата от рискова група, в която 

включва информация за семейства та в соци-
ален риск, за безнадзорните деца, за употре-

бяващите наркотици, извършващи  

те правонарушения и др.Този род дейност 

в рамките на неголемия колектив на класа 
изисква от класния ръководител проява на 

такт и коректност.Следваща стъпка и изиск-

ване е  съставяне на психолого-педагогиче 
ска характеристика  с цел уточняване на со-

циалните и психолого-педагогически  особе-

ности на всеки ученик. Въз основа на раз кри-
тите проблеми се съставя програма за ра бота 

със всеки подрастващ. На този етап класния 

ръководител използвайки метода за индиви-

дуално  наблюдение ( мониторинг) не само 
констатира степента на  влияние на социално 
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педагогическите въздействия върху учащите 

се, но определя и направления та за бъдеща 

работа с детето. Названието „метод на инди-
видуално наблюдение” непълно отразява 

същността на възпитателното взаимодействие 

между ученика и учи теля, тъй като предпо-
лага активната позиция и влиянието на педа-

гога върху детето като „обект- неодушевен 

предмет”. Днес в практиката на училището се 

утвърждава нов подход и термин - на „инди-
видуално съпровождане на ученика”,  с  по-

мощта на който се очертава технология пред-

полагаща не само изучаване индивидуалност-
та на детето,неговите интереси,потребности, 

склонности, но и самия процес, в чийто ход 

става поетапното предвижване, достигане от 

възпитаника и педагога на набелязаните цели. 
Безспорно, за да се преодолеят трудностите 

във възпитанието и обучението на рискови те 

подрастващи е необходимо разбирането и 
осмислянето на отделния човек като един 

ство на всеобщото, особеното и отделното. 

При това за фундамент на използването на 
подобен метод стои логиката на безусловно 

приемане личността на детето с неговите 

проблеми и трудности, и желанието да му   се 

помогне,без акцентиране на реалните не дос-
татъци. Спомагателни методи в този вид дей-

ност на класния ръководител са: беседа, наб-

людение и др. Но към каквато и категория 
трудни деца да не отделят педагозите учени-

ка, универсален остава способа на присъеди-

няване и включване на подраств щия в учи-
лищното възпитателно пространство, в което 

последният прекарва по-голяма част от вре-

мето си.На основата на задълбоченото и всес-

транно изучаване на склон ности-
те,потребностите и интересите на учащия се е 

възможно разработването на индивидуална 

програма,главна роля в чиято реализация 
принадлежи на класния ръководи тел. Имен-

но той координира дейността на всички звена 

на учебно-възпитателния процес, помага на 

възпитаника да уреди проб лемите в обучени-
ето, разкрива и предлага възможности за по-

лезно организиране и провеждане на свобод-

ното време. Огромен потенциал е скрит в 
съгласуваните и взаимосвързаните съставни 

на училищното възпитателно пространство с 

различните детски центрове, фондове, комп-
лекси, сдружения, фондации, библиотеки, 

музеи, спортни учреждения, разположени 

редом на територията на микрорайона, на 

населеното място. Необходимостта от широ-
ко използване на възможностите за възпита-

телно въздействие на тези обекти заедно с 

възпитателната среда на училището изискват 

уреждането на тясно сътрудничество между 
тях. Ярък пример в тази насока е взаимодейс-

твието между общообразователното учреж-

дение и спортния център(комплекс,школа) в 
микро района, чиито подрастващи или бол-

шинството от тях, податливи на асоциални 

прояви и поведение се увличат в активни 

спортни занимания. По такъв начин, заинте-
ресованият в решаване на проблемите на де-

задаптация на учащите се класен ръководител 

не само организира тяхната урочна дейност, 
но и ги насочва към определени полезни и 

разумни видове организиране и провеждане 

на свободното време. В днешно време нарас-

тва необходимостта от разширяване на мре-
жите от секции и ателиета по интереси орга-

низирани в училище, които да предоставят 

възможност за избор на подраства щите на 
дейности, които да са интересни и полезни за 

тях.Системата от часове на клас ния и твор-

ческите занимания, чрез които се предоставят 
възможности за изява и творчество на учени-

ците могат да включват   срещи и беседи с 

известни, заслужили и с добри професионал-

ни изяви хора, които са възможно родите-
ли,граждани,съседи.Таки ва срещи  със ус-

пешно  реализирали се  в различни сфери на 

живота са особено полезни за ученици със 
социални дефицити и проблеми, за които 

общуването  обогатява техния социален 

опит,укрепва и насочва съзнанието им към 
избора на модели на поведение съобразно 

нормите в обществото. 

Диагностиката и корекцията на психосоци 

алното развитие на трудните деца са едни от 
най-важните направления в дейността на 

класния ръководител, затова се изисква от 

педагога високо ниво на социална компетент-
ност. Реализирането на определени  страни в 

тези две дейности влиза във функцио налните 

задължения на класния ръководител, който 

заедно с учителите реализира най-важния 
етап от социално-педагогическа та дейност – 

помощта на ученици с проблеми в социализа-

цията.Затова основните насоки за работа на 
класния ръководител за провеждане на диаг-

ностика и корекция с учени ци със психосо-

циални проблеми , отклонение в поведението  
и трудна социална адаптация могат да бъдат 

следните: Проучване на типовете проблеми 

на учащите се и паралелна диагностика на 

интересите, наклонностите и потребностите 
му; Съставяне на психолого-педагогическа 
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характеристика въз основа на получени данни 

и информация от документи,анкетиране, бе-

седи, наблюдения; Съставяне на програма „ 
индивидуално съпровождане”  на учени-

ка;Съставяне на модел на възпитателна рабо-

та  в класа , съобразно групите по интереси, 
съдържанието на междуличностното общува 

не и перспективата в развитието на всеки 

учащ се; Определяне на лидерите в класа, 

способни да наставляват отделните направ 
ления на работа с връстниците (организиране 

на групи за взаимопомощ, „творчески еки-

пи”,на подкрепа и помощ );Класният ръ ково-
дител е бил и си остава ключовата фигура в 

съзнанието на учащите се, важен за поддър-

жане на взаимодействието между учителите и 

учениците. Дейността му е сложна и поли-
функционална. Ключова остава обаче ролята 

му като социален координатор, модератор и 

посредник , осиг ряващ благоприятна социал-
на среда в училище за учениците. В този ас-

пект неговата социална компетентност, наред 

с професионалната педагогическа е особено 
необходи ма и своевременно приложима в 

случаите, когато учениците имат определени 

трудности в социалното взаимодействие, 

адаптацията към училищната среда, проявя-

ват отклонения в поведението и съзнанието, 

подложени вследствие  на отрицателното 
влияние на асоциалната група в класа, външ 

ни неблагоприятни фактори,от които най-ре 

шаващ остава семейната среда. Логиката 
„класен ръководител-ръководя класа” днес е с 

ново звучение в представите на ученици те, 

като партньор, делови приятел, помощник, 

наставник с авторитет ,търсен и предпо читан 
по всяко време и във всички случаи. А това 

доказва, че водеща в работата на класния ръ-

ководител е функцията на социален педагог. 
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ABSTRACT: Objective: To evaluate health care professionals’ satisfaction with content and learning 

environment for a distance learning courses for master degree programs.Methods:  Five distance courses were 

offered to 162 health care professionals through the Health care management master program at the Faculty of 

Public Health in Medical University - Plovdiv. Participants completed a 50-question survey at the end of the 

distance program module to evaluate their perceptions of the distance learning experience. The questions 

concern to the following topics: study documentation and educational goals; team providing distance education; 
distant learning infrastructure; arrangement and delivery of training; information maintenance; educational 

materials and activities; communication; evaluation; support; design; recommendations. Each item was 

evaluated with a five-point scale (from 1 – bad/definitely not to 5 – excellent).Results:  Responses indicated that 

the majority of participants showed a good satisfaction with many aspects of the learning environment. More 

than a half of the respondents 103 (63.6%) give an excellent evaluation, 52 (32.1%) very good and only 7 (4.3%) 

evaluate the quality of the distance learning as good. Conclusion: Distance learning offers the independence of 

location and adds the flexibility of time. When using distance education delivery methods, health care 

professionals who participated in this study showed good satisfaction with their master degree program.  

Keywords: continuing education, health care professionals development, distance learning 

 

Въведение 

 

Променящите се демографски, дидакти-

чески и социо-културни характеристики на 
студентите и стратегията за учене през целия 

живот са предпоставка за засилване на инте-

реса към дистанционното обучение. В съвре-
менните условия този тип обучение дава въз-

можност да се разщири достъпът до съвре-

менните образователни институции, да се 
намалят разходите за предоставяне на образо-

вателни услуги и да се постигне качествено 

обучение, без да се налага учащите да се от-

късват от трудовата си и жизнена среда. Дис-
танционното обучение представлява такава 

организация на учебния процес, при която 

студентът и преподавателят са разделени по 
местоположение, но създадната дистанция се 

компенсира с технологически средства. В 

този смисъл Б. Колис разглежда дистанцион-
ното обучение като „образователен процес, 

при който значителна част от обучението се 

ръководи от някого, отдалечен в пространст-

вото и/или във времето от обучавания.” [1] 

То е равнопоставено на редовното обуче-

ние по съдържанието на учебните планове, 
изискван брой кредити за съответната специ-

алност и се организира съобразно ЗВО във 

Висши училища, получили програмна акре-
дитация по съответното професионално нап-

равление. 

Масовото навлизане на информационните 
и комуникационни технологии в здравеопаз-

ването безусловно налагат предлагането на 

гъвкаво и навременно обучение на здравните 

кадри [2], [3]. Една от най-продуктивните 
инициативи, свързани с електронното обуче-

ние, е тази в сектора Здравеопазване [4]. 

Много са причините за големия интерес към 
електронното обучение, но две определено 

доминират. Първата е изискването на студен-

тите за гъвкавост - къде и как да учат, а вто-
рата е че, студентите в университетите днес 

са технологично грамотни и търсят начини 
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как най-добре да интегрират технологиите в 

живота си [5].  

Световната практика показва, че голяма 
част от магистърските програми по здравен 

мениджмънт (ЗМ) и управление на здравните 

грижи (УЗГ) се предлагат дистанционно. В 
България тези специалности се  преподават в 

редовна и задочна форма вече повече от 20 

години, но дистанционните или смесените 

програми  са изключително малко и само до 
преди година не се предлагаха в медицински-

те университети.  

През 2014 г. в Медицински университет- 
Пловдив успешно приключи  Проект 

BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване на Сис-

тема за Ефективно Дистанционно Електронно 

базирано обучение на Магистри по Общест-
вено здраве” по Оперативна програма „Разви-

тие на човешките ресурси”. При проектира-

нето на обучението, изграждането на елект-
ронните дисциплини и създаването на мулти-

медийното съдържание бяха анализирани и 

отчетени изгражданите компетенции и обра-
зователния домейн

1
  в който те попадат, осо-

беностите на студентите и средата, в която се 

реализира курсът. 

 

Цел 

 

Цел на настоящото проучване е да се ана-
лизира отношението към дистанционната 

форма на обучение  и оценката за нейното 

качество  от студенти, преминали  пилотен 
дистанционен курс на обучение в магистърс-

ките програми по ЗМ и УЗГ  .  

 

Материал и методи 
 

Проучването е проведено сред 162 студен-

та (41 мъже и 121 жени) обучавани в магис-
търските програми по ЗМ и УЗГ на Факултета 

по Обществено здраве при Медицински Уни-

верситет- Пловдив. Обучението по  пет от 

учебните дисциплини в програмата (Количес-
твени методи в управлението, Научно изсле-

дователска работа, Социална медицина, Уп-

                                                             
1
 Bloom, B. S., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy 

of educational objectives: The classification of educa-

tional goals, by a committee of college and university 

examiners. (Handbook I: Cognitive Domain). New 

York: Longmans. 

 

равление на човешките ресурси и Медицинс-

ка педагогика) е реализирано чрез разработе-

ната система за дистанционно обучение. След 
приключване на обучението е проведена пря-

ка анонимна групова анкета. Използван е 

въпросник изграден от 50 въпроса, групирани 
по следните индикатори за оценка на качест-

вото на дистанционното обучение: Учебна 

документация и образователни цели 

(3въпроса); Екип осигуряващ дистанционно-
то обучение (1въпрос); Инфраструктура за 

осъществяване на дистанционното обучение 

(3въпроса); Подготовка и провеждане на 
обучението (11въпроса ); Информационна 

поддръжка на обучението (4 въпроса); Учеб-

ни материали и дейности (7 въпроса); Кому-

никация (3въпроса); Оценяване (3въпроса); 
Подкрепа (7 въпроса); Дизайн (2 въпроса) и 

Препоръки (3въпроса). Всяка единица от въп-

росника е оценена по пет степенна скала от 1 
- лошо, (определено „не“); 2 – задоволително 

(по-скоро „не“); 3- добро (и „да“ и „не“); 4- 

много добро (по-скоро „да“) и 5-отлично (оп-
ределено „да“). За всеки от изследваните ин-

дикатори е изчислена средна оценка въз ос-

нова на единиците, които го формират. Резул-

татите са обобщени с помощта на описателни 
статистически методи,  като е използван ста-

тистическия програмен пакет SPSS v.17.0. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Целевата група на проектираното дистан-
ционно обучение има някои специфични ха-

рактеристики. Групата е хетерогенна по обра-

зователни, социални и демографски показате-

ли (Фиг. 1). Не е задължително завършената 
бакалавърска програма да е в областта на 

медицината, общественото здраве или здрав-

ните грижи. Заедно се обучават лекари, меди-
цински сестри, юристи, инженери и други 

специалисти на различни възрасти и с разли-

чен професионален и житейски опит. Стило-

вете на възприемане и обработване на ин-
формацията, както и уменията за работа с 

компютър варират в широки граници. За тар-

гетната група студенти е характерно, че тър-
сят гъвкавостта, която онлайн курсовете да-

ват. Болшинството от кандидатите за програ-

мата са професионално ангажирани с воля и 
амбиция да израстват в кариерата си. Имат 

навици и умения да учат и да разпределят 

ефективно времето си, мотивирани са и оце-

няват удобството на ученето от разстояние, 
което решава редица проблеми, свързани с 
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отсътвие от работа и пътуване. Важно е да 

отбележим, че студентите в магистърските 

програми по УЗГ са предимно жени. В анке-
тираната група те са 121 (74.7%). Според ли-

тературата повече жени, отколкото мъже се 

връщат в университетите, за да надградят 
своите професионални знания и умения. Въз-

можността да разполагат и разпределят вре-

мето си, която дистанционнта форма на обу-

чение предлага, се оценява особено от жени-
те, които имат по-малко време за присъствено 

обучение, тъй като предимно те се грижат за 

домакинствата си [5]. 

 
Фиг.1. Разпределение на анкетираните студенти по пол и възрастови групи 

 
Общата оценка на качеството на проведе-

ните дистанционно учебни курсове е много 

висока. Повече от половината 103 (63.6%) от 

анкетирани   дават отлична оценка;  52 

(32.1%) дават много добра оценка и едва 

7(4.3%) дават добра оценка (Фиг.2). 
 

 
Фиг.2. Разпределение на анкетираните студенти в зависимост от оценката на качеството на 

дистанционното обучение 
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Резултатите от подробния анализ по десет-

те  индикатора, са представени на Фиг.3. 

Ранжирани са средните оценки на индикато-

рите във възходящ ред. 

 

 
Фиг.3. Средна оценка на индикаторите за качество на ДО 

 

По отношение на първия индикатор, ана-

лизът на резултатите от проучването показва, 
че 86.4% от студентите в пилотния курс са 

дали отлична и много добра оценка на въпро-

са, свързан с образователните цели. Според 
тях образователните цели на всяка учебна 

единица са ясно дефинирани. Е-обучение е 

ефективно при правилно анализиране на це-

лите и аудиторията, към която са насочени. 
Познаването на целта и конкретните задачи 

по които се провежда учебната дейност моти-

вира, увеличава активността на студентите, 
мобилизира волята им и прави ученето по-

съзнателно. Болшинството студенти са оце-

нили като отлична и много добра учебната 
документация, в която е включена информа-

ция за ползваните методически подходи и 

форми на сътрудничество и образователни 

технологии. Те категорично одобряват гра-
фика за провеждане на обучението /59,3% - 

отлична оценка, 32,1%-много добра и 7,4%-

добра/. Според участниците в пилотния курс 
в него са включени основните теми от препо-

даваните дистанционно дисциплини, формите 

за оценяване и датите с важни събития – при-
съствени часове, предаване на задания и кон-

тролни работи. 

Анализът на мнението на студентите по 

индикатора „Подготовка и провеждане на 
обучението” показва удовлетвореност у бол-

шинството студенти от проведения инструк-

таж и технологична подготовка за работа със 

средата на ДО и конкретната дисциплина. 

Изследваните респонденти оценяват високо 
осигурените възможности за индивидуализа-

ция на обучението по отношение на време, 

място, темп на обучение. Това им позволява 
да съчетават обучението в магистърската 

програма с професионалните си ангажименти 

и създава възможност за персонализиране на 

обучението, съобразно образователните им 
потребности.  

Оценяването трябва да съответства на ха-

рактеристиките на обучаваните и поставените 
образователни цели. Анализът на резултатите 

по този индикатор показва, че в пилотния 

курс е предвидено оценяване и самооценява-
не. Показателят е оценен в най-висока степен 

от половината от студентите, а много добра 

оценка са дали 32,1%. Материалите за само-

подготовка са съпроводени с тестове за само-
оценяване, според 84,6% от обучаваните, ко-

ито са дали отлична и много добра оценка. 

Обобщаващата оценка е добре обоснована и 
безпристрастна, според болшинството сту-

денти /88,3%/. От тях 52,5% са дали отлична 

оценка, 35,8%-много добра. Обратната връзка 
е навременна и позволява на студентите да 

проследят своя напредък. Формите за изпит-

ване адекватно оценяват знанията и уменията 

на студентите в пилотния курс.  
Важна предпоставка за успешно е-

обучение е организацията на учебния процес 

и осигуреното взаимодействие и комуника-
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ция. Анализът на резултатите от индикатора 

„Комуникация” показва, че по-голямата част 

/88,3%/ от участниците в пилотния курс са 
удовлетворени във висока и най-висока сте-

пен от осигурените форми за синхронна и 

асинхронна комуникация и взаимодействие. 
Проучването показа, че преподавателят е дос-

тъпен за помощ и съвет и отделя достатъчно 

време за студентите.  

Учебните материали и дейности са оцене-
ни от участниците в пилотния курс като дос-

татъчно съдържателни и изчерпателни. Те се 

съпровождат от специално разработени инст-
рукции за употреба. Учебните задания са ясно 

формулирани, с подробни инструкции, спо-

ред 59,9% от студентите, които дават отлична 

оценка. Учебните материали и дейности са 
проектирани с достатъчна степен на интерак-

тивност според 53,7% от студентите, дали 

отлична оценка. Това допринася за активното 
им ангажиране и осигурява обективно оценя-

ване на техните знания и умения.  

Висока е оценката и на индикатора „Ди-
зайн”, което показва, че за повечето обучава-

ни учебните ресурси са удобни и лесни за 

употреба и интерфейсът дава възможност за 

проследяване на напредъка в процеса на обу-
чението. 

Не случайно най-висока е оценката на 

екипа осигуряващ ДО и подкрепата, която 
осигурява. Обучението по магистърските 

програми се провежда от високо квалифици-

рани преподаватели с богат професионален 
опит по утвърдени учебни програми.  Създа-

ден е център за ДО, с цел координиране и 

администриране на учебния процес провеж-

дан чрез дистанционни форми на обучение и 
осигуряване на техническа и методическа 

помощ.  Налични са добре разработени и 

оценени учебни програми.  
Магистрите мениджъри в здравеопазване-

то трябва да имат солидна теоретична подго-

товка в различни области и отлични интелек-

туални, афективни и поведенчески умения за 
да изпълняват компетентно отговорни управ-

ленски задачи и да решават сложни админис-

тративни, икономически и социални пробле-
ми. Електронното и дистанционно обучение  

осигурява възможности  на заетите в здравео-

пазването ръководни кадри за образование и 
повишаване на квалификацията, в съответст-

вие с тяхната променяща се работна среда [6]. 

За осъществяване на специфичните образова-

телни цели в системата е създадено мултиме-
дийно и интерактивно учебно съдържание с 

възможности за екипна работа, лесна кому-

никация между участниците и споделяне на 

информация.  
В подкрепа на разнородната аудитория 

учебните материали са форматирани според 

изискванията за визуален дизайн и с възмож-
ност за печат. Системата дава възможност  да 

се проследява напредъка в процеса на обуче-

ние.  Предвидено е качването на различни 

допълнителни ресурси извън стандартизира-
ните уроци за удовлетворяване на конкретни-

те потребности на отделните студенти, произ-

тичащи от различните входни знания и уме-
ния.  

Системата за ДО е разработена чрез 

SharePoint на Microsoft, което е едно от най-

бързо развиващите се приложения в история-
та на компанията.Има типичните функцио-

налности за една система за управление на 

учене /LMS/
2
 като споделяне на документи, 

календар, дискусии, строги правила за дос-

тъп. Тази система е избрана за дистанционния 

курс поради следните нейни отличителни 
черти: 

 SharePoint е отлично средство за уп-

равление на съдържание, а това в комбинация 

с LMS прави качването на учебни материали 

много лесно; 

 Осигурява различни нива на достъп и 

гарантира, че различните потребители имат 

достъп до точното за тях съдържание; 

 Предлага лесно общуване чрез  раз-

лични социални инструменти – блогове, об-
щества, Wikis, RSS feeds, форуми; 

 Поддържа автоматична синхрониза-

ция с други програми, инсталирани в универ-

ситета. 

 Има анкети, които могат да помогнат 

в оценяването на програмата. [7] 

Предварителните анализи на аудиторията, 

целите и контекста на обучението дават насо-

ки за разработването на ефективен курс, а 
оценката на обучаемите дава обратната връз-

ка доколко това е постигнато. Оценяването на 

обучението е важен елемент от процеса на 
създаването му и това е отразено в моделите 

за проектиране на обучение
3
. Karaman, Kucuk 

& Aydemir идентифицират в литературата пет 

                                                             
2
 Learning Management System  

3  Instructional Design Models and Methods. Instruc-

tional Design Central. 

http://www.instructionaldesigncentral.com/htm/IDC_i

nstructionaldesignmodels.htm 
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основни групи фактори, които се оценяват в 

електронното обучение – структура на прог-

рамата и курса, учебни материали, техноло-
гия, услуги и поддръжка, оценяване на пос-

тиженията [8].   Проучването показа, че уси-

лията трябва да се насочат към подготовка на 
материали за самоподготовка съпроводени с 

тестове за самооценка и разработване на 

форми за изпитване, които да оценяват адек-

ватно знанията и уменията на студентите. 
В проведеното проучване   са направени 

някои препоръки относно инфраструктурата 

за осъществяване на ДО и техническото обез-
печаване. От някои от анкетираните студенти 

са направени препоръки  за повече работни 

станции в центъра за дистанционно обучение. 

 

Заключение 

 

В заключение трябва да обобщим, че от-
ношението и нагласата на обучаващите се  

магистри по здравен мениджмънт и управле-

ние на здравните грижи към дистанционната 
форма на обучение и оценката на нейното 

качество са много позитивни. Възможностите 

за индивидуално учене и разпределяне на 

времето и учебните ресурси, които дистанци-
онната форма предоставя   могат успешно да 

бъдат използвани за продължаващо обучение 

и професионално развитие. Електроннобази-
раните курсове предоставят възможност сту-

дентите да придобият по-висока образовател-

но-квалификационна степен или втора специ-
алност без да се откъсват от жизнената и ра-

ботната си среда. 
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Диана Изворска 

 

IMPLEMENTATION OF THE  COMPETENCE - BASED APPROACH IN  MODERN 

HIGHER ENGINEERING EDUCATION 

 

Diana Izvorska 
 

ABSTRACT: The educational system is in she process of moderation whose main targets are development of 

a multi-step system for training of educational staff, introduction of competence-based approach taking into 

account the individual interests and abilities of students, orientation of the educational outcomes to the widening 

of the educational space beyond formal education in parallel structures with lifelong education. The paper views 

the nature of the competence-based approach, as well as an analysis of the different interpretations of the 

concepts “competence” and “competency”. The structure of the professional competence of an expert and the 

types of competences included in it (three competence groups: competence in the professional area – 
technological and informational (in particular, computer); competence in professional communication – 

communicative (in particular, media); competence in the professional realization of the individual - socio-

psychological, value –semantical, total-cultural) are considered. 
Key words: competency, competence, professional competence, technological competence, informational 

competence, communicative competence, socio-psychological, value – semantical, total- cultural competence.  
 

Образователната ни система е в състояние 
на модернизация, чиито основни направления 

са: многостепенна система на подготовка на 

кадри; внедряване на компетентностния под-
ход, отчитащ индивидуалните интереси и 

възможности на студентите, ориентация на 

крайния резултат от образованието към раз-
ширяване на образователното пространство 

зад пределите на формалното образование в 

успоредни структури на системата на непре-

къснатото образование; процес на информа-
тизация на образованието, предполагащ из-

ползване въможностите на информационните 

технологии, методите и средствата на инфор-
матиката за реализация на идеите за развива-

щото обучение; интензификация на учебния 

процес на всички равнища и повишаване на 

неговата ефективност и качество. 
Актуалността на  компетентностния под-

ход в образованието в България се  обуславя  

от съвременното състояние на обществото, 
общоевропейската и световна тенденция за 

интеграция иглобализация на световната ико-

номика, смяната на образователната парадиг-
ма, образователната политика, произтичаща 

от препоръките на Съвета на Европа, а също 

така и от насоките за  изменение на  целите на  

професионалното обучение с цел решаване на 
противоречието между програмните изисква-

ния и потребностите на обществото и лич-

ността от резултата на образованието.   
Компетентностният подход в определяне 

на целите и съдържанието  на образованието 

не е нов. Компетентностно-базираното обу-
чение (competence-based education) се заражда 

в САЩ през 60-те години на ХХ век. Ориен-

тация на специални и комплексни способи на   

учебна дейност е описана в работите на реди-
ца съвременни учени, коитo описват  необхо-

димостта от провеждане на непрекъснато 

професионално образование, основаващо се 
на умението да се  намират и променят зна-

нията, така че да са максимлно приближени 

към  реални професионални ситуации.   

Образованието има за цел не само да дава 
знания, но и да формира правилно отношение 

на човека към околната среда, да осигури не-

говата адаптивност в постояно изменяшите се 
условия. Това до голяма степен зависи  не от 

получените знания, а от умението да се изпол-

зват в практическата дейност на обучаемите. 
И.А. Зимняя,  А.В. Хуторской др. считат, че 

съдържанието на  образованието не  трябва да 

се свежда до «знаниево-ориентировочнния  
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компонент, а предполага целостен процес  за 

решаване на  жизнени проблеми, изпълнява  

ключови  функции, социална роля, владеене 
на компетенции, отчитайки инновационни 

подходи» [2]. 

В образователното пространство се използ-
ват понятията „компетентност” и „компетен-

ции”. Определянето на компетенциите на за-

вършващия студент по дадена научна специал-

ност т.е какво умее да прави, какви начини е 
методи е овладял за извършване на професио-

налната си дейност и за какво е подготвен, се 

нарича компетентностен подход. Въвежда-
нето  на  компетентностния подход  в практи-

ката на  образователните институции в мо-

мента е възпрепятствано от липсата на ефек-

тивни  психолого-педагогически технологии 
за  подготовка на компетентен специалист от  

технически  ВУЗ.  

За изграждане на модел на бъдещия спе-
циалист, завършил тенически ВУЗ и във 

връзка с целите на това изследване е необхо-

димо да изяснясним  и уточним накратко  
същността и диференцирането на основните 

категории на компетентностния подход - 

"компетенция", "компетентност", "професио-

нална компетентност", „техническа компе-
тентност”  и др.  

Понятието "компетенция" произлиза от 

английската дума “competence”. Компетенци-
ята е успешно съчетание , съвкупност от зна-

ния, умения, нагласи и поведения на служи-

телите за постигане на резултати в дадена 
професионална сфера. Те са способни, разви-

ти чрез познание- учене и опит, чрез натруп-

ване  на знания и формиране на уме-

ния.Компетенцията е отнапред дадено соци-
ално изискване (норма) към образователната 

подготовка на обучаемия, осигуряващо ефек-

тивна продуктивна дейност в някаква сфера, 
тя е идеална по своята същност, нормативна ,  

моделира характеристиката на обучаемия и 

служи като критерий за качеството на образо-

вание. Компетенциите трябва да се разбират 
като способност за самоорганизиране. 

Под „компетенции” ще разбираме съвкуп-

ност от знания, умения, нагласи , които се 
използват за извърване на успешна професи-

онална дейност. Те се явяват обобщена харак-

теристика  за професионализма на  специалиста 
в зависимост от неговите личностни качества. 

Отразяват неговата готовност и способност да 

извършва един или друг вид дейност. Нами-

рат се в постоянен процес на развитие и об-
новление. Основа са  за  обществена стабил-

ност и в същото  време са  еволюционно из-

менчиви. Чрез тях се  реализира  способността 

на  личността не само  да се адаптира към  
условията на  постоянно променящата се  

действителност, но и да я променя  в съовет-

ствие със своите разбирания, с професионал-
ните си  планове за осигуряване на ефективна 

самореализация. Компетенциите  от една 

страна са предпоставка за професионална 

дейност, а от друга страна – сами се развиват 
и самоусъвършенстват в хода на дейността.  

В проекта на  Болонския процес «Надст-

ройка на  образователните структури» компе-
тенциите на  бакалаврите и магистрите  са 

разделени на  следните категории: инструмен-

тални, межличности и системни. Могат да се 

отделят две групи компетенции, които трябва 
да овладеят бакалаврите и магистрите: профес-

сионални и универсални. Универсалните пък се  

делят на общонаучни, социално-личностни и 
общокултурни , и  инструментални. 

Аксиологическите компоненти на профе-

сионалната подготовка  представляват про-
фесионални компетенции. Може да се отде-

лят следните аксиологически компетенции за 

студентите, които се обучават в технически 

профил:   
- компетенции на ценностно-смисловата 

ориентация (разбиране на културните и науч-

ни ценности,  осъзнаване на социалната зна-
чимост на  своята бъдеща професия, висока 

мотивация за изпълнение на професионалната 

дейност);  
- компетенции  за саморазвитие и самоо-

съвършенстване (способност за познавателна 

дейност; осъзнаване на необходимостта, пот-

ребността и способността да се учи; стремеж 
към саморазвитие, повишаване на своята ква-

лификация и майсторство; умение критически 

да оценява своите достойнства и недостатъци, 
да намира пътя и да избира средствата за раз-

витие на достойнство и отстраняване на  не-

достатъци; готовност критически да преос-

мисли натрупания опит,  да промени  при не-
обходимост  профила на  своята  професио-

нална дейност);  

- компетенции на социалното взаимодейс-
твие (способност за  използване на емоцио-

налните и волеви особености на психологията 

на личността,  готовност за сътрудничество; 
расова, национална и религиозна търпимост, 

умение да погасява конфликти, способност за 

социална адаптация, комуникативност, толе-

рантност; готовност за  работа в екип; готов-
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ност за изпълнение на професионалните фун-

кции при работа в екип);  

- компетенции за самоорганизация (спо-
собност да организира своята работа за пос-

тигане на поставената цел; готовност за из-

ползване на иновациони идеи; способност за 
самостоятелна работа; способност за вземане 

на решения в границите на своите правомо-

щия;  

- лидерски потенциал и организационо-
управленска компетенция (способност за из-

ползване на организационо-управленчески 

навици в професионалната и социалната дей-
ност).  

От анализа на различните подходи можем 

да кажем, че  под ”компетентност”  ще разби-

раме личностно качество (съвкупност от 
качества) , необходими за изпълнение на кон-

кретни даействия в определена предметна 

област. Компетентността е способност  на 
личността да извършва  успешно,  продук-

тивно и ефективно определен вид дейност,  

умело да действа в конкртетна ситуация, да  
осъществява подбор, адекватно да оценява 

своите възможности и ресурси , с цел  взема-

не на правилни решения. Компетентността 

включва всестранни знания, умения, навици и 
начини на действие в коя да е област, необхо-

дими за качествена продуктивна дейност. Тя 

характеризира резултата, качеството на про-
фесионалното образование и включва в себе 

си, както професионалната подготовка  

( преди всичко информационна и техническа), 
така и система от непрофесионални знания, 

усвояването  на които е необходимост за все-

ки специалист. Обучаемите във висшите учи-

лища получават необходимите знания и опит, 
чрез който да развиват своите способности, а 

това означава да се проявяват като самоуп-

равляваща се система с множество от качест-
ва и свойства при взаимодействието си с 

околната среда. Компетентността е реална 

личностна характеристика на обучаемия, коя-

то се трансформира през целия живот; обоб-
щена способност на човека да решава жи-

тейски и професионални задачи, качество на 

владеене, способност към активно, отговорно, 
жизнено действие, осъществимо на базата на 

ценностно самоопределение, способност ак-

тивно да се взаимодейства със света, в хода 
на взаимодействието да  разбира, изменя себе 

си и света. 

Понятието компетентност е свързано със 

съществуващото понятие готовност -  ком-
петентността е готовност на много високо 

равнище за осъществяване на някаква дей-

ност. Под  компетентност  трябва  да  се раз-

бират базовите стандарти, които се изискват 
за заемане и изпълнение на дадена длъжност.  

Формирането на компетентност у обучае-

мите е един от най- актуалните проблеми на 
образованието, а компетентностният подход 

може да се разглежда като изход от проблем-

ната ситуация, възникнала поради противоре-

чията между необходимостта да се осигури 
качество на образованието и невъзможността 

да се реши тази задача по традиционен път, 

заради по-нататъшното увеличаване на обема 
информация, подлежащ на усвояване. 

Професионално-важни качества (ПВК) -  

това е система от устойчиви лични качест-

ва,даващи възможност за  успешно изпълне-
ние  на професионалната дейност.  

В психолого-педагогическите изследова-

ния се разглеждат следните категории: «про-
фесионално значими качества» 

,«професионално важни качества» и «профе-

сионално значими личностни качества»  
До сега няма еднозначно определение на 

тези категории. 

Професионално важните качества (ПВК) 

представляват отделни динамични черти на 
личността, психически и психомоторни 

свойства, а също и физически качества, необ-

ходими изисквания към човека успешно да 
увладее дадена професия.  

Под професионално-важни качества 

(ПЗК) ще разбираме онези физически, психи-
чески и социални качества на личността, 

които са  необходими за ефективното изпъл-

нение на професионалната й дейност. Те оп-

ределят степента и качеството на успешност 
от обучението. За всяка професия е необхо-

дим определен набор от такива качества.   

В най-широк смисъл "под професионали-
зъм” е прието да се разбира  устойчиво ус-

пешно по отношение на получаваните резул-

тати високо равнище на решаване на задачи, 

съставляващи съдържанието на дейността на  
специалиста в една или друга трудова област. 

Професионализма – това е  мярка и степен 

на съвършенство, която достига човек в сво-
ята дейноост.. 

Под професионална дейност се разбира 

дейността на човека, насочена към достигане 
на обществено значими цели, отразяващи ин-

тересите на обществото, държавата (или ня-

какво ведомство, министерство), а също ин-

тересите на самата личност. 
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Понятията „ПЗК”и „професионализъм” са 

тясно свързани с понятието „професионална 

компетентност (ПК)”. Професионалната ком-
петентност е степен на проявление на профе-

сионализма, дълбоки  знания за своите дела и 

способности да правиш всичко добре ии 
ефективно. Това е условие за ефективнa 

трудова дейноност и личностно-нравствена 

категория, коригираща професионалния 

ръст. 
Под „професионална компетентност”(ПК) 

на специалиста ще разбираме  качество ( съв-

купност от качества ), способности и свойства 
на личността, а също знания и опит, необхо-

дими за успешна професионална дейност в 

една или в друга сфера.   

ПК е “комплексна характеристика  на труда 
на субекта, изразяваща неговата професионална 

подготвеност и способност ефективно, творчес-

ки да решава  задачи от всекидневната си  дей-
ност”, а също  така може да се определи като 

”ниво на  професионална готовност за конк-

ретна  дейност, включваща в себе си профе-
сионални знания, умения, навици, личностни 

качества за дадена професия”. ПK показва 

резултата от професионалнота подготовка, 

изразява се в нивото на усвоеност на съответ-
ни   универсални и професионални компетен-

ции, интегрална характеристика на личността. 

Тя е психическо състояние на човека, позволя-
ващо  му  действа самостоятелно и отговорно,  

изпълнявайки определени трудови функции, 

умение инициативно и творчески да  решава 
професионални проблеми. 

Някои изследователи  разглеждат профе-

сионалиста като носител на следните профе-

сионални компетентности, които в съвкуп-
ност образуват ядрото (инварианта) на про-

фесионалната квалификация: техническа; 

комуникативна; контекстуална (владеене на 
социалния контекст, в който съществува про-

фесията); адаптивна (способност да се пред-

виждат и преработват изменения в професия-

та, приспособяване към изменящия се профе-
сионален контекст); концептуална; интегра-

тивна (умение да се мисли в логиката на 

професията, да се отделят приоритетите и да 
се решават  проблемите в съответния профе-

сионален стил и др.).      

Според други автори, професионалната 
компетентност на специалистите от кой да е 

профил включва следните компоненти [1]: 

специален - високо ниво на знания, техника и 

технологии, използвани в професионалния 

труд и осигуряващи възможност за професи-

онален ръст на специалиста, смяна на профи-

ла на работа, резултатност на творческата 
дейност; социален – способност за поемане на 

отговорност и вземане на решения, участие в 

съвместно вземане на решения, регулиране на 
конфликти, по ненасилствен път, продуктив-

но взаимодействие с представители на други 

култури и религии; психологически, обсловен 

от разбирането за това, че без култура на 
емоционалното възприемане, без умения и 

навици за рефлексия, без опит на емпатийно-

то междуличностно взаимодействие и само-
реализация професионализмът остава  части-

чен, непълен; информационен, включващ в 

себе си владеене на НИТ; комуникативен, 

предполагащ владеене на чужди езици, висо-
ко равнище на култура на речта; екологичен, 

основан на познаване на общите закони за 

развитие на природата  и обществото, на еко-
логичната отговорност за професионалната 

дейност; валеологичен, означаващ наличие на 

знания и умения в областта на запазване на 
здравето и по въпросите за здравословния 

начин на живот.  

Според трета група автори ПК се състои от 

следните видове компетентност: духовна – 
разбиране за смисъла на живота, йерархията 

на идеалите и тяхното отношение към профе-

сионалната дейност в условията на даден вид 
труд; психическа – наличие на способности, 

знания , умения и навици за ефективно само-

регулиране на психиката, нейната организа-
ция в условията на физическа и социална сре-

да на дейност за определен вид труд; физи-

ческа- наличие на способности, знания , уме-

ния и навици за ефективно управление на фи-
зическото състояние на  собствения си орга-

низм и този на подчинените си; интелекту-

ална- наличие на специални научни знания , 
умения и навици за конкретна специалност 

(специализация), длъжност и потребности за 

тяхното постоянно обновление и приложение 

в условията на даден вид труд; технологична 
– наличие на знания , умения и навици за фи-

зическа дейност по определена специалност 

за  работа с технически средства в системата 
„човек-машина”; социална – наличие на спо-

соби, знания , умения и навици за ефективно 

взаимодействие между Два типа компетент-
ности играят важна роля в състава на профе-

сионалната компетентност – ключова компе-

тентност (key competencу) и базова компе-

тентност (core competencу). 
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Фиг.1. Структура и съдържание на професионалната компетентност  

 

 
Ключовата компетентност представлява  

способността на специалиста да решава зада-

чи, които възникват пред него в процеса на  

професионалната му кариера, на базата на 
индивидуални личностни черти, информаци-

онни и комуникационни инструменти, които 

придобиват особено значение при всякакъв 
вид професионална дейност.  Тя отразява 

спецификата на  конкретната предметна или 

надпредметна сфера на професионалната 

дейност и е  свързана с успеха на индивида в 
условията на бързо променящи се ситуации, 

предоставяща всестранна целенасочена дей-

ност. Основа е  за развитието на личностни 
качества и формирането на професионална 

компетентност на бъдещия специалист , което 

му позволява да се адаптира в различни про-
фесионални среди.  

Базовата компетентност  е такъв ком-

понент на компетентността, който е необхо-

дим за определени видове професионална 

дейност, осигуряващ професионалното разви-

тие на личността.  Тя отразява спецификата и 

съвременното разбиране за основните задачи 
за професионална дейност, като например 

електро - инженерна, и се формира в техни-

чески ВУЗ в хода на изучаване на общопро-
фесионални  и хуманитарни учебни дисцип-

лини. Базовите компетенции са система от 

универсални знания, умения, навици, опит в 

самостоятелни дейности и лична отговорност; 
компетенции с широк спектър на ползване с 

определена универсалност, определящи реа-

лизацията на специализираните компетенции, 
на конкретните професионални компетенции. 

Те определят реализацията на специалните 

компетентности и конкретни компетенции. 
Едни и същи базови компетенции осигуряват 

продуктивност на различните видове дейност. 

Всеки  вид базова компетенция има сложна  

ПРОФЕСИОНАЛНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

СПЕЦИАЛИСТА 

Компетентност в 

професионалното 

общуване 

Компетентност в 

професионалната дейност 

Компетентност в 

професионалната реализация 

Комуникативна  Технологична Информацион

на 

Социално- 

психологичн

а 

Ценностно

-смислова 

Компоненти на професионалната компетентност 

 
Мотивационно-

ценностен Когнитивен Дейностен Емоционален 

Общо- 

културна 
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структура, състояща се от много компоненти. 

[7] . Специалните компетенции са такива 

компетенции, които са съсредоточени върху 
готовността на бъдещия специалист да кому-

никира, а също така да  решава професио-

нални задачи. Те се формират в процеса на  
изучаване на  специалните учебни дисципли-

ни. При решaването на  важни професионал-

ни задачи ключовите, базовите и специал-

ните компетенции се преплитат, но се  про-

явяват в различен  контекст. Въз основа на 

предложената по-горе класификация на видо-
вете компетенции на Фиг. 2 сме предложили 

набор от компетенции, които са необходими 

за формиране на професионалната компетен-
тност на специалистите от технически ВУЗ. 

 

 
 

 
 

Ние  ще се придържаме към структура на 

професиналната компетентност,  включваща 

следните  три групи компетентности: компетент-

ност в професионалната дейност – технологична 

и информационна (в частност компютърна); 
компетентност в професионалното общува-

не – комуникативна ( в частност медийна); 

компетентност в професионалната  реали-
зацията на  ичността – социална- психоло-

гическа,  ценностно-смислова и  общо-

културна. 

Технологична компетентност (ТК) [4] e 
съставна част на професионалната компетен-

тност, изразяваща се в  способност и готов-

ност за ефективно решаване на професионал-
ни проблеми с използване на различни техни-

ки и технологии.  Включва в себе си  знания , 

умения и навици за физическа дейност по оп-

ределена специалност за  работа с технически 
средства. За специалиста, завършил техничес-

ки ВУЗ тя съставлява ядрото на ПК. 

Състои се от три взаимносвързани компо-
ненти: ценностно-мотивационен, когнитивно-

дейностен и рефлексивно-оценъчен. 

 

Ключови компетенции Базови компетенции Специални компетенции 

Съдържа алгоритъм 
за решение на профе-

сионални задачи 

Отразява съвремен-
ното разбиране за 

навлизане в професи-

онална дейност 

Реализиране на баз. и 
ключ. компетенции и 

компетентности с 
оглед на 

специалността 

Решение на профе-
сионални задачи въз 

основа на: 

-информация; 
-комуникация; 

-социално-правова 

основа; 

Инженерна дейност в 
контекста на изиск-

ванията на системата 

на висшето професи-

онално образование 

Инженерна дейност с 
оглед на спецификата 

на дисциплините 

СПОСОБНОСТИ 

Фиг.2. Набор от компетенции, необходими за формиране на  професионалната компе-
тентност на специалистите от технически ВУЗ. 
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Ценностно-мотивациония компонент  
развива у студентите ценностнната ориента-

ция - сложен социално-психологически фе-

номен, определящ насоката и активността на 
личността, нейните постъпки и поведение, 

отношението й към заобикалящата действи-
телност, труда й в избраната професия. Ког-

нитивно-дейностен компонент - определя 

ефективността на теоретичната  професио-
нална подготовка на  специалиста,   обеспеча-

Таблица 1 Видове професионални дейности и съответстващите им технологични умения на студен-

тите от технически ВУЗ 
Вид дейност Същност на дейността Технологични умения 

Научно-
изследователска 

Специфичен вид познавателна 

дейност, в хода на  която  с помо-

щта на различни методи се откри-
ват нови, преди това  неизвестни 

страни, отношения и свойства  на 

изучавания объект 

1.   Работа  със  специална техническа   ли-

тература   (справочници, указания, ръководства 

и др) .2. Работа с информационни  средства 3. 
Стремеж към постоянно самосовершенства-

не, придобиване на нови знания и използова-

не на съвремени образователни технологи. 

Организацион-

но-управленска 

Дейност, свързана с  организа-

цията и управлението на хора от 

различнина структурни звена на  

колектива.  

1. Сбор, анализ и оценка на информацията, 

необходима за вземане на решения 2. Оценка 
на  ситуации и самостоятелно вземане на ре-

шение 3. Планиранена  своята дейност и дей-

ността на своите  подчинени 4. Подбор на из-

пълнители и рационално разпределение  на от-

говорностите и задачите  между тях 5. Органи-

зация и провеждане на професонални меро-

приятия  6. Организация  на взаимодействие 

на различни структурни звена и поделения 8. 

Контрол върху  изпълнението на задачите на 

подчинените и своевремено указване, при необ-

ходимост  на помощ . 

Педагогическа 

Специално организирана дей-

ност по обучение, възпитание и 

личностно развитие, насочена  към 

регулиране на процеса на усвояване 
на технически компетенции 

1. Провеждане на семинарни и лабораторни 

упражнения  

2. Четене на специални курсове от лекции. 

Проектно-

конструкторска 

Дейност  по проектиране, кон-

струиране и анализиране на   чер-

тежи и схеми на   технически сис-

теми, машини и апарати и разра-
ботка на техническа документация 

. 

1. Владеене  на общи алгоритми за проекти-

ране и конструиране 2.  Умения  за изготвяне и 

разчитане на техническа документация 3.  

Разработка технически документи (работни  
карти, схеми, указания, инструкциии др.) 4. 

Оформяне на  техническа документация. 

Инновациона 

Дейност насочена към практи-

ческо усвояване внедряване на ре-

зултатите от научни изследвания и 

разработки, повишаващи ефектив-

ността на  способите и  средствата 

за  осъществяване на конкретнен  

процес, усвояване на нови произ-
водства и нов вид продукция и тех-

нологии. 

1. Бърза ориентация в променящи се  ситуа-

ции. 2.Систематизация и анализ на ин-

формацията за постановката  и внедряването 

на инновационни проекти  3. Определяне на 

начини и  и способи за  разработка на иннова-

ционни проекти 4. Самостоятелно и в  екип 

разработка на  проекти с използоване на ин-

формационни и други технологии 5. Определя-

не на ефективността на  създадени инно-
вационни проекти и условията за тяхното вне-

дряване 6. Умение  за реализация на  иннова-

ционни проекти  в променящи се условиях  на 

професионала дейност. 
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ва: обобщени, гъвкави, леко преносими обще-

технически знания, умения и навици; система 

от обобщени теоретични знания и умения, 
лежащи в основата на ключовите (базовите, 

универсалните) компетенции; владенето на 

определени  компетенции, влизащи в струк-
турата ключовата компетентност (когнитив-

ния аспект на компетентността) 

(И.А.Зимняя). Съдържанието на когнитивно-

дейностния компонент на ТК включва  тех-
нически знания на основата , на които  се 

формират сответните навици и умения. Да 

разгледаме универсални технологични уме-
ния, които трябва да придобият студентите 

от технически ВУЗ в процеса на обучение. 

(Таблица 1). Тяхната съвкупност заедно с  

обобщени технически знания определя съ-
държанието на когнитивно-дейностния ком-

понент на ТК.  

От казаното по-горе можем да направим 
извода, че  съдържанието на  когнитивно-

дейностния компонент на  ТК на студентите 

от технически ВУЗ се състои от  следните 
технологичи компетенции: системен и твор-

чески подход при решаването на  професио-

нални проблеми; прогнозиране и оценка на  

резултатите за вземане на  решение; използо-
ване на технологии, в съответствие с изиск-

ванията за безопасност и охрана на труда, 

опазване на оклолната среда;  самостоятелно 
конструиране  на  нови технологии и прило-

жението им в професионалната дейност. 

Съвременият специалист, за да осъществя-
ва продуктивна професионална дейност е не-

обходимо  да може да прави селекция на  из-

ползваните  технологии,  оценка на  тяхната 

ефективност, да определя степента на риска  
при тяхното внедряване,  да адаптира,  съз-

дава и внедрява инновационни технологии. 

Такива видове дейности специалистът может 
да осъществява на основата на  различни 

форми на  критично и рефлексивно мислене. 

Рефлексивно-оценъчния компонент 

включва рефлексивни умения, определящи 
нивото на развитие на  самооценка, самокон-

трол и саморегулация, отговорност за резул-

татите от  своята  дейност, нивото на саморе-
ализация в учебно-професионалната сфера. 

Схемата на Фиг.3 показва връзката между 

трите компонента на ТК. 
Информационна компетентност (ИК) – 

качество на личността , включващо мотиви, 

знания, умения, способности  за избор, изпол-

зване, създаване, критичен анализ, оценка и 
предаване на информационни съобщения, 

текстове в различни видове, форми и жанрве, 

анализ на сложни процеси на функциониране 

на информационни потоци.  
Това е една от ключовите компетент-

ности и има 2 страни: обективна – изразява 

се в изисквания, които обществото предявява 
към професионалната дейност на съвремен-

ния специалист; субективна – отразява обек-

тивната страна, пречупена през индивидуал-

ността на специалиста,  неговата професио-
налната дейност, мотивите и стремежите му 

за самоусъвършенстване и развитие на ин-

формационната му компетентност [6, ]. Някои 
автори разглеждат информационната компе-

тентност като компетентност умения за са-

мостоятелно търсене, анализиране и подби-

ране на нужната информация, тя да се орга-
низира, преобразува, съхранява и предава с 

помощта на реални обекти и ИТ.  Към  приз-

наците  на информационна компетентност се 
отнасят: информационен кръгозор, теоретич-

ни знания в областта на информатиката, съв-

купност от знания, умения и навици за търсе-
не, анализ и използване на информация, прак-

тически умения и навици за използване на 

съвременни ИКТ,  изразяване на активна со-

циална позиция,  мотивация на субекта в об-
разователното пространство. Информацион-

ната компетентност се разглежда и като осно-

вополагащ компонент на информационната 
култура [1], която, от своя страна, е част от от 

общата култура на личността. Съпоставянето 

на информационната грамотност, информа-
ционната компетентност и информационната 

култура показва тяхното сходство. И трите 

понятия характеризират сложния и многоас-

пектен феномен на взаимодействие на човека 
и информацията , но компетентността е по-

адресирана по отношение на знанията и уме-

нията на човека от грамотността, най-обемно 
и многозначно е понятието култура .[7] 

Компютърната компетентност ще  разг-

леждме като компонент на информационната 

компетентност. Тя не се свежда до [5] придо-

биване на знания и умения за работа с ком-

пютър, а представлява  характеристика на 

личността, предполагаща мотивация за ус-

вояване на съответни знания, способност за 

решаване на задачи в професионалната дей-

ност с помощта на компютърна техника, 

владеене на методи на компютърно мислене.  

Комуникативна компетентност (КК) - 

способност на човека да осъществява речеви 

действия, да може да   управлява  процеса на 
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общуване в група, колектив, с партньо-

ри.Социологи и психологи я свързват с  раз-

витието на умения да се дават социално-

психологически прогнози за ситуации на об-

щуване, да се програмира този процес, попа-

дайки в атмосфера на комуникативна ситуа-

ция и да се осъществява управление на про-

цеса на общуване в група,  колектив, от-

бор.Комуникативната компетентност се разк-

рива в социологичните изследвания като спо-

собност на участника на общуване да коор-

динира собствените си речеви действия с ко-

муникативните партньори в съответствие с 

избраната цел в условията на конкретна ко-

муникативна ситуация  В лингвистични и пе-

дагогически изследвания  комуникативната 

компетентност се определя като способност 

да се осъществява речева дейност, като реа-

лизация на комуникативно поведение на ба-

зата на сисстема от компоненти: мотивацио-

нен (речево поведение), когнитивен (знания), 

оперативен (преодоляване на противоречия,  

предписани от съдържанието на обучение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.3. Структура и съдържание на технологичната компетентност  

 

Комуникативната компетентност- това е 

третото условие за изграждането на успешен 

професионалист, който искаи може да се реа-

лизира  и да намери своя „ниша” на пазара на 

труда. Тя включва : 

- способност за продуктивен диалог; 

- управление  на своите емоции, чувства и 

поведение; 

- умение да  прогнозира възможни обтег-

нати межличностни отношения и  достойно 

да излезе и се справи с  конфликтни  ситуа-

ции; 

- способност за  избор на  оптимален  стил 

на  общуване в делови ситуации. 

Социалнo-психологична  компетентност 

-   съвккупност от способи, знания, умения 

и навици за рефлексия, опит на емпатийното 

междуличностно взаимодействие, за управле-

ние на трудовия колектив, формиране и под-

държане на нормален социално-психически 

климат в колектива, способност за поемане на 

отговорност и вземане на решения,  регули-

ране на конфликти, по ненасилствен път и  

самореализация. 

Ценностно-смислова компетентност –  

умения  за спазване на етическите ценности и 

норми на поведение,  способност за  осъзна-

ване на своята роля и възможностите на 

околната среда, разбиране за смисъла на жи-

вота, йерархията на идеалите и тяхното от-

ношение към професионалната дейност в ус-

ловията на даден вид труд. 

Общо-културна компетентност - способ-

ност за възприемане  етническите и между-

културните различия. 

В заключение можем да кажем , че с това 

изследване се разширява научното предста-

вяне на същността и реализацията на компе-
тентностния подход при обучението на сту-

дентите от технически ВУЗ. Съдържащите се 

в работата теоретически постановки и изводи 
могат да  бъдат използвани както при подго-

товката на специалисти от технически специ-

алности и направления, така и за професио-

Технологична 

компетентност   

Рефлексивно-

оценъчен компонент 

Когнитивно-дейностен 

компонент 

Ценностно-

мотивационен 

компонент 
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нално-педагогическа преподготовка, повиша-

ване на квалификацията на инженерно-

техническите кадри, а също така и при създа-
ване на учебни пособия, учебни планове и 

учебни програми. 
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Въведение 

 
Дигиталният свят на масмедиите изправя 

ежедневно съвременниците пред нови пре-

дизвикателства. Виртуалната реалност се 

преплитас житейското ни битие. В отговор на 
динамичните промени в глобалния свят, в 

много европейски страни се развива ново 

научно направление в рамките на педагоги-
ческата наука – медийно образование. 

 То придобива важна роля в съвременното 

общество на знанието, в което свърхинфор-
мацията изисква от нас нова грамотност и 

компетентност за бърз и адекватен избор.  

Според културолога Питър Дракър „обра-

зованият човек на утрешния ден трябва да се 
подготвя и за това да живее в глобалния свят” 

[3]. 

 Необходимостта от медийно образование 
и медийната грамотност,съдържанието и 

същността на тези понятия, се обосновават в 

редица международни и европейски докумен-
ти. В Резолюция на Европейския парламент 

относно медийната грамотност в дигиталния 

свят (2008/2129(INI))са посочени редица ар-

гументи, които налагат предприемането на 
определени мерки, поради факта че „че чрез 

новите технологии новите масмедии проник-

ват във всички области на живота” (резолю-
ция).В документа се посочва, че „медийната 

грамотност не само на обществеността, но 

най-вече на подрастващото поколение се дек-

ларира като резултат от медийното образова-

ние. То се разбира като част от педагогичес-

ката теория и практика, защото „медийното 
образование в училищата може да бъде про-

веждано само от учители, които са медийно 

грамотни и са получили необходимото обу-

чение в тази област. Медийното образование 
играе решаваща роля при постигането на ви-

соко ниво на медийна грамотност” [ 8]. 

В документа се обосновава съдържанието 
на „медийна грамотност„която „означава спо-

собност за самостоятелно използване на раз-

личните медии, за разбиране и критична 
оценка на различните аспекти на медиите и 

медийното съдържание, както и за самостоя-

телно комуникиране и създаване и разпрост-

раняване на медийно съдържание в различни 
контексти; отбелязва освен това, че при мно-

гообразието на достъпни източници, основ-

ният въпрос е способността за пресяване на 
информацията в потока от данни и картини на 

новите медии и за нейното подреждане”[ 8]. 

 

Изложение 

 

 Целта на настоящата статия е да предста-

ви някои факти от историческото развитие на 
медийното образование в някои европейски 

страни. 

Терминът “медийно образование” и “ме-
дийна грамотност” се появяват в педагогиката 

през 70-те на миналия век. В редица страни, 

сред които Канада, Австралия, Великобрита-

ния и Франция, съществува вече оформила се 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/2129%28INI%29
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система на медийно образование в средни 

учебни заведения[4]. 

Според част от изследователите, някои ос-
новни идеи, свързани с него, могат да бъдат 

потърсени още във възгледите на Я. А. Ко-

менски,свързани с допълните средства на 
образование. Развитието на медийното обра-

зование през 20 век се свързва с теориите на 

З. Кракауер, Р. Арнхейм, В. Бенямин и Б. 

Брехтом, в Германии. Във Франция с въпро-
сите за образованието чрез допълнителни 

средства, основно кинематограф,се занимава-

ли педагозите С. Френ, Е. Клапаред, 
А.Валлон Р. Кузин, А. Прост [ 1]. 

Много от утвърдените изследователи от-

читат значимия принос Селестен Френ, чиито 

педагогически идеи се приемат като основа 
на практическото медийно образование. Не-

говите възгледи се разглеждат в контекста на 

хуманистичната педагогика, която определя 
ролята на възпитаника като активен, самосто-

ятелен участник в учебно-възпитателния про-

цес. В центъра на вниманието на френския 
педагог е независимостта на личността на 

учащия, която е необходимо условие за пре-

хода от авторитарния към хуманистичния 

подход в образованието. 
Материално- техническата база, върху ко-

ято се базира възпитателната система на С. 

Френ преследват „главната цел – да се напра-
ви колкото се може по-ефективна работата на 

децата”. 

В неговата педагогика се използват като-
нови средства на обучение типографски ме-

тоди, с помощта на които учениците осъщес-

твявали набор ипечат на текстове. Сега тях-

ното място заемат компютъра, Интернет, мо-
билния телефон и съвременната копирна тех-

ника. 

На С. Френ учебната печатница била неде-
лима част от създаването на т. нар. „свободни 

текстове”. Това са неголеми по обем учени-

чески съчинения, в които децата разказвали 

за своето семейство, за приятелите, за бъде-
щите планове, споделяли впечатления от екс-

курзии и разходки. 

Днес можем да потърсим аналогии между 
„свободните медийни текстове” като част от 

обучението на С. Френ и актуалните публи-

кации в социалните мрежи и блоговете. 
Високият интерес към периодиката, в това 

число и към детската, във френското общест-

во, бил обусловен от няколко фактора. 

На първо място, това е фактът, че на ме-
дийното образование във Франция се отделя-

ло достатъчно внимание на държавно ниво. 

Още от 1920 година, то се разглежда като 

елемент от цялостната социално-културното 
образование, което осигурява широка иници-

атива на самите ученици. По метода на Се-

лестин Френ в много училища активно се 
развива движение на млади журналисти, кои-

то създават училищни и читалищни и универ-

ситетски вестници. Въпреки това, до 1960 г., 

медийното образование в училищата не е 
задължително. Един от първите опити за въ-

веждане на медийно обучение в учебната 

програма е инициирано в Института за езици 
и Лион и в Лионския Католическия универси-

тет, с помощта на които през 1960 г. програ-

мата на медийното образование 

(éducationauxmédias) е внедрено в 200 основ-
ни училища и 100 средни училища във Фран-

ция [2]. 

През 1966 г. възникнала Асоциацията 
„Преса – Информация- Младеж” (Association 

Presse - Information - Jeunesse),апрез 1976 г. 

медийното образование е станало компонент 
от националния учебен план в средните учи-

лища. През 1982 г. в Париж бил създаден 

„Център за връзка между образованието и 

средствата за информация КЛЕМИ“ (Centre 
de liaison de l'enseignement et des moyens d'in-

formation - CLEMI), който имал подкрепата 

на френското министерство на образованието. 
Задачата му била не толкова да подпомага 

процеса на използване на съвременните ме-

дии в процеса на обучение, колкото да разви-
ва критическото мислене у младите хора. 

Концепцията на медийното образование 

във Франция през целия период на неговото 

развитие, е свързана преди всичкос възпита-
нието на гражданска позиция. 

Според В. В. Гура, идеите на С.Френ по-

лучават ново звучене в контекста на съвре-
менната информационна среда и компетент-

ностния подход в педагогиката[2]. 

Медийното образование в Канада се свър-

зва с името на Маршал Маклуан. Още през 
50-те години на м.в. той разработил първия в 

страната специален учебен курс, свързан с 

усвояването на медийната култура. В момен-
та медийното образование в Канада на едно 

от най-високите нива на развитие в световен 

мащаб. Според един от водещите канадски 
медийни педагози К.Ворсноп (C.Worsnop), 

медиите трябва да се изучават, защото те са 

част от обкръжаващата среда, което не бива 

да се пренебрегва.Той е автор на книги и ста-
тии, посветени на проблемите на киното, ме-
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диите и медийното образование. Най-

известният му труд „Екранните образи: идеи 

за медийно образование” е насочена към ши-
рока аудитория –учители, студенти, родители 

др.[5]. 

 Както в много други страни, историята на 
медийното образование в Канада започнало 

като курс по основите на киноизкуството. 

През 60-те години на 20 век кинообразовани-

ето било учебна дисциплина, която се изуча-
вала в канадските средни училища. Това дви-

жение получило названието „Екранно образо-

вание” “Screen Education”. През този период 
била създадена първата организация, която 

обединявала канадските медийни педагози – 

Канадска асоциация за екранно образование 

CASE: Canadian Association for Screen Educa-
tion). През 1978 г. в Торонто била създадена 

Асоциацията по медийна (Association for Me-

dia Literacy – AML) под ръководството на 
Б.Дункан. (B.Duncan).през 80-те години на 20 

век Министерството на образованието в Он-

тарио с подкрепата на AML издали съвместно 
учебник по медийно образование 

MediaLiteracy Resource Guide, който бил пре-

веден на няколко езика. През 1987 г. медий-

ното образование станало основна дисципли-
на в образователната система на провинция 

Онтарио, където живеят една трета от 30 ми-

лионното население на Канада [6]. 
Историята на медийното образование във 

Великобритания е вечна няколко десетилетия. 

Както в много страни, то се заражда като с 
кинообразованието, след което обхваща по-

широк спектър от медийната панорама – пре-

са, телевизия, Интернет и др. 

 През 30-те години на 20 век то се развива 
на основата на т-нар. the inoculative paradigm, 

направление свързано с противодействието 

на вредното влияние на медиите.През 60-те 
години, под влияние на френската теория за 

„авторска кинематография”, медийното обра-

зование в Обединеното кралство протича в 

основното направление за изучаване на меди-
ите като „популярна култура”, на най-добрите 

й образци. През 70-те и 80-те години на м.в.се 

създават нови кинообразователни курсове за 
средните училища. През следващото десети-

летие това научно направление започва да се 

ориентира повече към семиотичната (струк-
туралистка) трактовка на медийния текст като 

знакова система („representation 

paradigm”).Този концепция е описана и ана-

лизирана първоначално от L.Masterman. Изс-
ледователят посочва предимствата и в срав-

нение с образователната парадигма „медиите 

като популярна култура”. При последната 

положителното е, че е ориентирана към най-
добрите образци, обаче принципа на подбор е 

субективен и може да означава избор на 

„несправедливото изключение” [7] . 
През 1996 г. в Англия, на базата на педаго-

гическия факултетна The University South-

ampton, е открит Център по медийно образо-

вание начело с професор Андрю-
Харт(A.Hart).Под ръководството на английс-

кият теоретик било проведено мащабното 

изследване „Евромедия проект”, чиято ос-
новна цел е проучване на състоянието на ме-

дийното образование в европейските страни. 

Ръководеният от него център вече десетиле-

тия обучава студенти и докторанти по медий-
но образование и провежда курсове за специ-

алисти.  

Медийното образование е интегрирано в 
уроците по роден език в днешните средни 

училища във Великобритания,освен това еже-

годно над 8000 студента се приемат в специ-
алността „медийно образование” [7]. 

В края на 80те години тази дисциплина е 

вече образователен компонент на обучението 

в 5000 средни училища в първоначално в 
провинция Онтарио, след това и в останалите 

канадски провинции. 

 В Австралия медийното образование има 
аналогичен статус още през 1990 г., където се 

изучава от първи до дванадесети клас на 

средните училища [7]. 

 

Заключение 

 

Краткият обзор на развитието на медийно-
то образование във водещите страни (Вели-

кобритания, САЩ, Канада, Австралия, Фран-

ция и др.) сочи, че през 60-те години на 20 век 
в педагогическата наука се сформира специ-

фично направление „медийно образование”. 

То цели да помогне на учениците и студенти-

те по-добре да се ориентират в медийното 
пространство, да усвоят езика на средствата 

за масова информация, да придобият умения 

за анализ на медийни текстове. 
В страните, в които се развива медийното 

образование, се отчита неговата необходи-

мост да бъде изучавано от ученици и студен-
ти, които трябва успешно да се справят с пре-

дизвикателствата на глобализацията и медий-

на реалност. 
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Въведение 

 

Глобалните технологии и съвременните 

масмедии имат сериозно въздействие върху 

подрастващото поколение. Те изправят учи-

лището пред нови предизвикателства и въп-

роса как да се ограничи отрицателното влия-

ние на модерните средства за масова инфор-

мация /СМИ/ и как да се използват техните 

възможности в самия учебно-възпитателен 

процес. 

Тази дискусия е свързана с резултатите от 

изследвания, които установяват, че учениците 

посвещават значителна част от своeто време и 

внимание на медиите. Проучване на Нацио-

налния съюз на семейните асоциации(UNAF 

– Union National des Associations Familiales) 

установява, че непълнолетната аудитория 

ежегодно посвещава средно 154 ч. от своето 

време на общуване с родителите, 854 ч. - с 

учителите и 1500 часа  -  контакти с различни 

екранни медии [4]. 

 Специалисти от различни научни направ-

ления отчитат, че модерните масмедии имат 

многобройни функции, сред които са инфор-

мационна, образователна, възпитателна, като 

една от водещите е и развлекателната [1]. 

 

Изложение 

 

Много от теоретиците използват като 

идентични термините средства за масова ин-

формация (СМИ), средства за масова кому-

никация, обаче повечето предпочитат попу-

лярното название медии. Средство за масова 

комуникация (от англ. ез.masscommunication) 

означала средство за систематическо разпрос-

траняване на съобщения (чрез печата, радио-

то, телевизията, звуко- и видеозаписите) сред 

многочислени и разпръснати аудитории с цел 

утвърждаване на различни ценности и оказ-

ване на идеологическо, икономическо, поли-

тическо, организационно въздействие на 

оценките, мненията и поведението на хора-

та[1]. 

В Руската педагогическа енциклопедия се 

акцентира, че масовата комуникация е свър-

зана с разпространение на информация «с цел 

утвърждаване на духовните ценности на об-

ществото, оказване на въздействие върху 

мнението и поведението на хората» [6]. 

Вниманието на експертите е насочено към 

въздействието, образователните и възпита-

телните ресурси на електроните медии, наре-

чени още новите медии.  

В. Мантуленко разбира под названието 

„нови медии” електроните, които имат широ-

ки възможности за мултимедийност, интег-

рират особеностите на различни средства за 

масова информация, а онлайн версиите им се 

характеризират с хипертекстова структура, 

нелинейност на текста, интерактивност и др. 

[2]. 

Електронните медии съчетават в себе си 

чертите на своите предшественици, но имат и 

нови характеристики като „абсолютна опера-

тивност, непосредствена въвлеченост на пот-

ребителя в процеса на създаване на информа-

ция; функциониране в динамично изменящи 

се условия” [5]. 

Електронните медии имат голям арсенал 

от методи за въздействие върху аудиторията 
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и най-вече- върху подрастващите, които са 

активни потребители. 

Редица проучвания констатират, че учени-

ците придобиват значителна част от знанията 

си от медиите, като сериозен дял се пада на 

информиращата роля на глобалната мре-

жа.Сред експертите се утвърждава мнението, 

че благодарение на съвременните СМИ се 

разширяват възможностите на учениците в 

ранна възраст да научават информация, която 

преди е била публично недостъпна или е била 

предназначена за високвалифицирани специ-

алисти [3]. 

Информацията, получено от различни ме-

дийни източници, често е по-интересна за 

подрастващото поколение от преподавания 

учебен материал.Тя притежава привлекателни 

характеристики за обучаемите - емоционал-

ност, актуалност, достъпност, не е задължи-

телна за заучаване [3]. 

Тази динамична медийна среда, в която 

живеят учениците, налага преосмисляне на 

отношението на училището към СМИ. Попу-

лярната позиция на фокусиране върху отри-

цателното въздействие на медиите върху дет-

ската аудитория предполага едностранчивост 

и консерватизъм. В контекста на налагащите 

се научни направления като медийно образо-

вание и медийна педагогика, приетите норма-

тивни документи за формиране у младото 

поколение на медийна грамотност и медийна 

компетентност, налагат преоценка на ситуа-

цията. Вече се търсят варианти за оптимално 

използване на възможностите на електронни-

те медии в самия учебно-възпитателен про-

цес. 

В научните среди все повече се утвържда-

ва идеята за използване на възможностите на 

СМИ за дидактически цели в самия учебно-

възпитателен процес. 

В. Мантуленко предлага три сценария на 

реакция на училището спрямо новите медий-

ни реалности. Първият вариант е свързан с 

консервативно отношение към масмедиите и 

запазването на сегашното статукво. Вторият е  

базиран на интегрирането на медиите в учеб-

но възпитателния процес, обаче на основата 

на традиционните методика-дидактически 

подходи.Третият подход  предполага използ-

ването на електронните медии в учебно-

възпитателния процес, но интегрирането в 

педагогическите практика се основава на но-

вите медийни технологии [2]. 

Авторът подкрепя третият модел и посоч-

ва, че в училището на бъдещето медиите ще 

играят важна роля.Обучението ще бъде осно-

вано на  нова форма на комуникация на уче-

ниците с учебни ресурси и ще е с индивидуа-

лен темп . 

В. Мантуленко смята, че в  бъдеще учени-

ците все повече ще използват технологиите 

на модерните масмедии в учебния процес. 

Общуването със СМИ вече се интерпретира в 

научните среди като усвояване на културна 

технология. В този смисъл, ролята на учителя  

ще се ограничи до дейност на наставник, тре-

ньор, които насочват обучаемите. Учениците 

ще работят с по-голяма самостоятелност и 

активност, като учебния процес ще бъде пре-

ориентиран от наставническите модели на 

обучение към консултантските модели 

(tutorialsystem) или  по т. нар. модел рееr-to-

рееr. Урокът ще бъде проблемно ориентиран 

и ще се провежда под формата на проекти. В 

горната степен на средното образование все 

повече ще навлизат методите на обучение на 

възрастните хора,  наложени в професионал-

ното и продължаващото обучение. 

Ако се вземат предвид всички тези аспек-

ти, можем да говорим за интеграцията на 

новите медии в учебно-възпитателния процес, 

което ще доведе до по-нататъшно прогресив-

но развитие на училището [2]. 

Авторът посочва, че електронните медии 

могат да се разглеждат като инструмент, с 

помощта на който традиционните учебни 

задачи  ще могат да се представят в нови 

форми, като една от тях може да е хипертекс-

та. Те  ще бъдат ценен помощник в процеса 

на учене поради своята инерактивност. Мул-

тимедийното представяне на информацията в 

масмедиите, разширява традиционните мето-

ди за нагледно представяне на учебния мате-

риал. 

 На следващо място трябва да се отбележи 

големите възможности за комуникация и об-

ратна връзка, която имат електронните СМИ 

[2]. 

Съществуват няколко подхода към използ-

ването на медиите и масовата комуникация в 

сферата на образованието: интегриран подход 

(чрез интегриране в учебни предмети); фа-

култативен подход (създаване на мрежа от 

избираеми дисциплини, клубове); специален 

подход (въвеждане на нов обект, специален 

курс). 

Възможностите на електронните медии, 

интегрирани в традиционните учебни дис-

циплини, са едно от средствата за повишаване 
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на ефективността на обучението. Аргументи-

те в подкрепа на това твърдение са следните: 

- подпомагат повишаването на познава-

телния интерес у учениците; 

- отговарят на практическите потреб-

ности на учителя и ученика; 

- универсална употреба. 

С използването на модерните медии в об-

разованието значително се променя ролята на 

учителя и ученика, както и естеството на об-

разователния процес, неговите методи и съ-

държание. 

Модерна мултимедийна технология позво-

лява индивидуализация и подобряване на 

образователния процес, дори в рамките на 

колективно обучение. Вече има възможност 

масово да се използват специални задачи; за 

управление на самостоятелната работа на 

ученика,  на неговата саморегулация, което 

беше трудно даже в условията на индивиду-

алното обучение [3]. 

Руският специалист В.Протопопова посоч-

ва някои особености при използването на 

техническите възможности на електронните 

медии 

- интерактивност – самопреценка на 

ученика без участието на преподавателя; 

- мултимедийност (представяне на изу-

чаваните обекти и явления не чрез традици-

онното описание, а с помощта на снимки, 

видео, графики, анимация, звук), което създа-

ва психологически условия за по-добро възп-

риемане и запомняне на учебния материал; 

При използването на новите информаци-

онни технологии в образованието трябва да 

се отчита и т.нар. психофизиологическа ори-

ентираност на обучението, която допринася 

за повишаването на неговата ефективност, 

чрез създаването на оптимални условия за 

запаметяване на новата информация от мозъ-

ка. Мултимедията обезпечава едновременно 

възприемане на информацията по няколко 

канала. Пред обучаемите се откриват огром-

ните възможности за творческо използване на 

множество информационни източници; 

- Моделиране на реални обекти и процеси 

с цел тяхното използване. Моделирането поз-

волява обектите и явленията да се разглеждат 

от различен ъгъл, да се активира нагледно- 

образното мислене на учениците, което е 

важно при усвояването на теоретичните по-

нятия; 

- Комуникативност –непосредствено об-

щуване; оперативно предаване на информа-

цията; контрол върху информационния про-

цес. Комуникативността решава проблема с 

предаване на информацията в кратки срокове, 

обезпечава консултации с квалифицирани 

педагози, където и да се намират. 

- Производителност – автоматизиране на 

рутинните операции и дейности, отнемащи на 

човек много сили и време [3]. 

Сред посочените предимства от използва-

нето на съвременните масмедии е индивидуа-

лизацията на обучението в условията на ця-

лостния учебно-възпитателен процес. Не на 

последно място е факта, че чрез  използване 

на възможностите на СМИ се създават усло-

вия за оптимален темп на обучение, контрол 

и проверка на усвоявания учебен материал. 

 

Заключение 

 

Използването на ресурсите на съвремен-

ните масмедии с дидактическа цел в учебно-

образователния процес ще повиши неговата 

ефективност.  В близко бъдеще училището 

ще трябва на намери най-подходящия начин 

да използва ефективно масмедиите, защото 

това е езика, който разбира подрастващото 

поколение, което живее в глобален и медиен 

свят. 
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