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ABSTRACT: The paper presents an alternate approach to assessing student intelligence indirectly creating 

the tool for comparing the efficacy of various educational systems. The authors based its research on the theory 

of multiple intelligences for which profile assessment they used the instrument that was previously developed and 

psychometrically proven as reliable and valid. The presumption that average musical and linguistic intelligence 

significantly defers between Serbian and Greek university students was not confirmed. There are various theo-

ries that could explain this finding, but more extensive research is needed in order to confirm any of them. 
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Introduction 

 

When educational researcher thinks of the 

way to measure, compare or evaluate characteris-

tics and quality of educational systems between 

countries and states, probably the first thing in 

mind comes the Programme for International 

Student Assessment (i.e. PISA) (OECD, 2016). 

However, there is also a variety of non-

standardized assessment tools that could be used 

for these purposes. In this paper, we will focus 

on the idea to alternately use multiple intelli-

gences theory (Gardner, 1993) which inspired 

enthusiasm in many educational circles in the 

last two decades. The theory is based on the de-

scriptions of recognizable behavior, i.e. directly 

visible manifestations that are also visible to the 

respondent, so in turn it enables the possibility of 

self-assessment. 

The theory of multiple intelligences makes it 

easier to understand the way students think, ena-

ble better exploitation of their potential in order 

to increase learning efficiency, understanding 

and respecting individual differences among stu-

dents, but can also serve as a diagnostic tool for 

directing further education (Booth and O'Brien, 

2008). 

 

Musical and Linguistic Intelligences 

 

The theory of multiple intelligences defines 

eight aspects of human intelligence: Linguistic, 

Mathematic, Visual, Kinesthetic, Musical, Natu-

ral, Interpersonal and Intrapersonal. Practice has 

shown that students who are considered intelli-

gent in one particular area may be undermined in 

other. Each person has different capacities in all 

aspects of intelligence (Armstrong, 2009). Ac-

cording to the theory, people achieve every intel-

lectual capacity in certain degree, but which will 

be more developed most often depends on genet-

ic predisposition and socio-cultural conditions. 

There are various ways for one intelligence to be 

more developed because it is not possible to 

standardize the set of attributes that an individual 

must possess to be considered intelligent in a 

particular category. The theory emphasizes a 

multitude of ways in which people can show en-

dowment for certain intelligence or intelligences. 

In accordance with it, learning can be more ef-

fective if we focus on the development of indi-

vidual instructions for these intelligences. 

Students can have obvious benefits from de-

termining their intelligences profile. Namely, a 

student who is more familiar with the structure 

and advantages of his intellect has the opportuni-
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ty to use appropriate techniques and learning 

strategies more successfully. A combination of 

instructions in accordance with the students’ 

multiple intelligences profile leads to improved 

performance, better satisfaction and attitude to-

ward teachers (John et al., 2011). 

According to the multiple intelligences theo-

ry, musical intelligence is related to the recogni-

tion and use of rhythmic and tone patterns, 

recognition of sound, speech and musical in-

struments. It is used to interpret and create mu-

sic. Linguistic intelligence is based on the use of 

primary mean of communication in humans. It is 

reflected in symbolic thinking, use of language 

and the skill of reading and writing. For the pur-

pose of the research, we first selected linguistic 

intelligence having in mind vast spoken and writ-

ten language differences between Serbian and 

Greek. Secondly, we selected musical intelli-

gence to test out the theory that practically all 

Balkan countries share a large portion of their 

musical heritage. 

The profile of multiple intelligences is used to 

assess students’ personal intellectual disposition. 

Difficulties in measuring attitudes, skills and 

characters are rooted in the complicated proce-

dure of translating these qualities into quantita-

tive measures in order to be able to analyze data 

(Aleksić and Ivanović, 2016). 

 

Research and Discussion 

 

The main goal of the research is the self-

assessment of musical and linguistic intelligenc-

es of higher education students from Serbia and 

Greece, and the analysis of their relations with 

language and cultural environment characteris-

tics. 

The research was conducted from June 2016 

until November 2017 at two higher education 

institutions: 

 University of Kragujevac, Faculty of 

Technical Sciences Čačak, Serbia 

 Aristotle University of Thessaloniki, 

Department of Informatics, Greece 

 

Institutions were selected so that they repre-

sent different geographical, socio-economic, lan-

guage and cultural environments. In total, 146 

students aged 20 to 23 participated in the re-

search. A total of 18 questionnaires (12.3%) 

were rejected as incomplete or incorrectly filled, 

so the valid sample was (N = 128) students. 

Both universities are located in urban areas 

and the faculties at which students were surveyed 

are doing teaching and research in similar scien-

tific fields. The valid sample consisted of 46.9% 

students from Greece (N = 60) and 53.1% stu-

dents from Serbia (N = 68). The average age of 

the students was 22.1 years (SD = 0.93). The 

demographic characteristics of the valid sample 

of the respondents are given in Table 1. 

 

Table 1. Demographic characteristics 

 

Gender Age Country 
Total 

N Percent 

Male 

20 
GR 5 3.9% 

SRB 3 2.3% 

21 
GR 7 5.5% 

SRB 6 4.7% 

22 
GR 14 10.9% 

SRB 20 15.6% 

23 
GR 15 11.7% 

SRB 15 11.7% 

Subtotal 85 66.4% 

Female 

20 
GR 2 1.6% 

SRB 1 0.8% 

21 
GR 0 0% 

SRB 6 4.7% 

22 
GR 6 4.7% 

SRB 12 9.4% 

23 
GR 11 8.6% 

SRB 5 3.9% 

Subtotal 43 33.6% 

 

It was assumed that self-evaluation of student 

strengths and weaknesses reflect general and ac-

ademic personal concepts. For the purpose of the 

research, the part of IPVIS (Aleksić and 

Ivanović, 2016) multiple intelligences profile 

assessment psychometric instrument was used. 

Students anonymously, voluntarily and inde-

pendently filled out a questionnaire in paper-

pencil and electronic forms in school premises. 

The role of the examiners was to give the initial 

instructions and ensure the testing procedure in 

accordance with the standards in the field of psy-

chological and pedagogical research (Carretero-

Dios and Pérez, 2007). 
 

 

1. Item analysis and descriptive statistics 

 

Descriptive indicators and the normality dis-

tribution indicators of the linguistic and musical 

intelligence scales are shown in Table 2. 
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Table 2. Item analysis 
Scale Item M SD Skew. Kurt. 

L
in

g
u

is
ti

c 
in

te
ll

ig
en

ce
 

LI1 2,96 1,354 -,180 -,256 

LI2 3,20 1,381 -,230 -,404 

LI3 3,14 1,253 -,612 ,056 

LI4 3,20 1,328 -,407 -,446 

LI5 3,13 1,129 -,483 -,088 

LI6 2,14 1,332 ,793 ,441 

LI7 3,09 1,389 -,618 -,544 

LI8 3,16 1,303 -,418 -,367 

LI9 2,63 1,345 ,107 -,745 

LI10 2,64 1,332 -,044 -,750 

LI11 3,00 1,409 -,292 -,959 

LI12 3,40 1,388 -,657 -,549 

LI13 2,77 1,395 ,039 -,888 

M
u

si
ca

l 
in

te
ll

ig
en

ce
 

MI1 1,34 1,513 1,350 1,425 

MI2 2,18 1,619 ,529 -,752 

MI3 2,65 1,477 ,136 -,981 

MI4 2,99 1,471 -,016 -1,236 

MI5 2,68 1,500 ,080 -1,239 

MI6 2,90 1,385 -,231 -,555 

MI7 3,65 1,271 -,479 -,523 

MI8 3,05 1,427 -,395 -1,022 

MI9 3,00 1,280 -,046 -,955 

MI10 3,06 1,586 ,100 -1,131 

 

By analyzing the results of the answer distri-

bution, it was found that the values of the skew-

ness and kurtosis indices for all items are within 

limits of ±2 which is satisfactory (Gravetter and 

Wallnau, 2014). Resulting frequency allocation 

histograms are shown in Figure 1. 

 

 
 

 
Fig. 1. Resulting frequency histograms for the 

Linguistic and Musical intelligence 

Visual inspection of the distribution and val-

ues of the curvature indicators shows that the 

results on both scales are negatively curved, that 

is, that most respondents achieved better results. 

An independent samples t-test was conducted 

to examine whether there was a significant gen-

der difference between students in relation to 

their self-estimation of the linguistic intelligence. 

The test did not reveal a statistically significant 

difference between male and female students (t = 

-2.73, df = 126, p = .007). However, the test re-

vealed a statistically significant difference be-

tween male and female students in estimated mu-

sical intelligence (t = -3.27, df = 110.9, p = .001). 

Males (M = 53.8, SD = 16.3) reported signifi-

cantly lower levels of musical intelligence than 

did females (M = 62.0, SD = 11.7), as shown in 

Figure 2. 

 

 
Fig. 2. Gender related difference in estimated 

levels of Musical intelligence 

 

When we conducted the independent samples 

t-test to examine whether there was a difference 

in estimated intelligences between students from 

Serbia and Greece, no significant result was re-

vealed (t = 1.95, df = 126, p = .054) (t = 0.89, df 

= 126, p = .375) for neither linguistic nor musical 

intelligence, respectfully. 
 

2. Factor analysis and reliability 

 

The applicability of factor analysis was ini-

tially checked by Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy and Bartlett’s test of 

sphericity. Since the KMO index value (0.760) 

was satisfactory and the result of the Bartlett’s 

test (χ
2
 (253) = 958.9; p < 0.001) was statistically 

significant, it was confirmed that factor analysis 

could be carried out and the sample is appropri-

ate. 

The isolation of factors in exploratory factor 

analysis was done using the maximum likelihood 

method with varimax rotation. A single-factor 



 10 

solution had a satisfactory value (2.57) which 

explained 11.2% of the response variance. 

The values of the Cronbach’s Alpha coeffi-

cients were (.80) and (.76) for the linguistic and 

musical intelligences respectfully, which is satis-

factory. 

The result of a single-factor variance analysis 

(ANOVA) again indicated that there were no 

significant differences in assessed intelligence 

levels between Greek and Serbian students.  

 

Conclusion 

 

The initial idea that language differences be-

tween nations could influence the level of lin-

guistic intelligence of their students basically 

failed. This could be a consequence of various 

reasons. For instance, we (maybe unfortunately) 

choose two countries that have very close eco-

nomic, historical and geographical ties, cultural 

similarity, same main religion etc. Further re-

search on this finding could be sought by extend-

ing a sample at some country which language is 

more or less “exotic” to the region of Southeast 

Europe, such as Iran, or even China or Japan that 

use logograms instead of letters. On the other 

side, the assessed levels of musical intelligence 

were expected. 

As mentioned at the introduction, PISA re-

sults could and should be used as a valid refer-

ence list for the quality scoreboard of educational 

systems through the world, but maybe with the 

novel approach that is presented in this paper we 

could see more in it than meets the eye. 
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ABSTRACT: The scientific article is devoted to the Orthodox theme in the fine arts of Transnistria. The au-

thor examines the significance of the influence of Orthodoxy on art. The article gives the experience of studying 

the art of the region on the Orthodox theme. 
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Введение 

 

Статья посвящена изучению православной 

тематики в изобразительном искусстве ху-

дожников Приднестровского края. Автор ис-

следует значимость Православия как духов-

ной основы творческого процесса художни-

ков Приднестровья. Рассматривается роль 

православного творчества в духовно-

нравственном и эстетическом воспитании мо-

лодого поколения. 

 

Изложение 

 

Особую значимость в духовно-

нравственном и эстетическом воспитании мо-

лодого поколения имеет православное искус-

ство, которое уходит своими корнями в исто-

рию Византии, Болгарии и Древней Руси. 

Мастера русского православного искусст-

ва – Алимпий, Феофан Грек, Андрей Рублев, 

Даниил Черный, Прохор из Городца, Диони-

сий, Симон Ушаков – хорошо известны, а их 

произведения стали неотъемлемой частью 

мировой художественной культуры. К хри-

стианской тематике обращались и выдаю-

щиеся русские художники В. Васнецов, И. 

Репин, А. Иванов, В. Нестеров и мн.др. 

Христианские мотивы и православная те-

матика также нашли свое отражение и в про-

изведениях приднестровских художников, о 

чем говорят многочисленные выставки, экс-

позиции и пленэры. 

Детская художественная школа им. А.Ф. 

Фойницкого совместно с епархиальным 

управлением на церковные праздники – Рож-

дество Христово, Пасха и Покрова Пресвятой 

Богородицы, начиная с 1998 г., ежегодно ор-

ганизуют художественные выставки-

конкурсы «Дети и Православие».  

В 2001 г. Тираспольской епархией и 

управлением культуры был осуществлен но-

вый проект – художественный конкурс «Род-

ной православный край», на котором были 

представлены картины профессиональных 

живописцев – членов Союза художников 

Приднестровья. 

В 2008 г., в День города Тирасполь, в вы-

ставочном зале детской художественной 

школы им. А.Ф. Фойницкого открылась I 

республиканская выставка художественных 

работ «Покровский вернисаж», посвященная 

празднику Покрова Пресвятой Богородицы и 

10-летию возрождения Тираспольской кафед-

ры Русской Православной Церкви. 
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Рис. 1. Открытие православной выставки. 

Протоиерей Стефан Иволга и проф.Н.В. Дымчен-

ко 

 

Организаторами выставки выступили Ме-

ждународная Ассоциация работников культу-

ры и искусства (МАРКИС), Тираспольско-

Дубоссарская епархия, Союз художников 

Приднестровья и Центр исследования куль-

турно-исторического и духовного наследия 

Приднестровья. 

На выставке были представлены свыше 50 

работ на православную тематику, как уже из-

вестных приднестровских мастеров живопи-

си, таких как народные художники Придне-

стровья Анаит и Валерий Куличенко, заслу-

женные художники Юрий Салко, Василий 

Рудяга, Михаил и Эмилия Руденко, Виктор 

Радованов, Виктор Демченко, Павел Китаев, 

Виктор Постойкин, Леонид Пироженко, Ва-

лентин Дондис, так и молодых живописцев – 

Галины Петровой, Олега Болтнева, Николая 

Пономаренко, Олега Затыки и др. 

Все посетители выставки, как художники, 

так и зрители, отметили, что она получилась 

очень светлая, лучезарная, наполненная ду-

ховностью и чистотой. Подводя итоги вы-

ставки, один из ее организаторов отметил, что 

новый проект приднестровских художников и 

Православной Церкви «Покровский верни-

саж» послужит дальнейшему развитию ду-

ховно-нравственных идеалов и внесет вклад в 

культурное наследие края.  

Ровно через год состоялось открытие II 

Республиканской православной художест-

венной выставки «Покровский вернисаж». На 

ней было представлено 58 живописных работ 

28 авторов, выполненных маслом и акваре-

лью. На выставке были представлены карти-

ны как известных мастеров кисти: В. Рудяга, 

Ю. Салко, В. Демченко, Е. Иовица, М. Руден-

ко, В. Радованов, Н. и В. Завьялов, так и мо-

лодых авторов – И. Нирша, Н. Пономаренко, 

Н. Страсевич и др. 

 

 
Рис. 3. Храм св. Николая Чудотворца. г. 

Псков. Автор Н.Завьялова.  

 

С открытием выставки организаторов и 

участников поздравила председатель комите-

та по вопросам науки, образования, культуры, 

делам семьи и детства приднестровского пар-

ламента, доктор педагогических наук, про-

фессор О.В. Гукаленко, которая акцентирова-

ла внимание в своем выступлении на важ-

ность такой выставки для духовно-

нравственного воспитания молодого поколе-

ния приднестровцев. Она отметила: 

«…отрадно, что в Год семьи в выставке уча-

ствуют целые творческие династии – семьи 

Руденко, Радовановы, Салко, Шума». 

 

 
Рис. 2. Открытие X православной выставки 

«Покровский вернисаж». г. Тирасполь, 2017 г. 

 

Секретарь Тираспольско-Дубоссарской 

епархии иеромонах Никодим выразил благо-

дарность от лица архиепископа Тирасполь-

ского и Дубоссарского Юстиниана и всех 

священнослужителей за тот вклад, который 

вносят приднестровские художники в разви-

тие православной культуры края. Он вручил 

всем участникам выставки епархиальные 

Благодарственные письма и комплекты лите-
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ратуры по истории Православия в Приднест-

ровье, а также пожелал Божьей помощи всем 

живописцам. 

Важность сотрудничества Церкви и учре-

ждений культуры подчеркнул в приветствии 

начальник департамента культуры г. Тирас-

поль Д.З. Дарадур. 

Директор детской художественной школы 

М.И. Мариян сказала, что присутствие на вы-

ставке учащихся школы, поделившихся впе-

чатлением от увиденных работ, говорит о 

преемственности художественных традиций и 

понимании ребятами роли художественного 

воспитания через обретение православных 

традиций.  

Данная выставка – это очередной успех 

приднестровских художников, которые смог-

ли через православное миропонимание пока-

зать красоту родного края, его историю, тра-

диции, культуру. По мнению участников вы-

ставки, проект «Покровский вернисаж» будет 

иметь долгую творческую жизнь. 

В 2008 г. в Бендерском Дворце культуры 

открылась выставка «Образ преподобного 

Сергия Радонежского в русском искусстве». 

Как отметила в своей приветственной речи 

одна из организаторов выставки Мария Дун-

дук, преподобный Сергий Радонежский из-

древле считается покровителем Бендер, и эта 

экспозиция – своеобразный подарок к юби-

лею города.  

Вниманию посетителей были представле-

ны репродукции произведений иконописцев 

Дионисия, Феодосия, Симона Ушакова, а 

также выдающихся русских художников – 

Васнецова, Нестерова и др. Всего на выставке 

представлено 24 работы, большая часть кото-

рых – иконопись. 

Идея данной выставки зародилась давно. 

Представители группы любительского объе-

динения «Живая этика» вместе со своими 

единомышленниками из Тирасполя отбирали 

картины, с которых предполагалось писать 

репродукции. Организаторы выставки в своей 

работе также использовали издание «Образ 

преподобного Сергия Радонежского в рус-

ском искусстве». Воплотить задуманное 

творческой группе помог меценат Виталий 

Зиновенко.  

Преподобный Сергий вошел в сознание 

народа как учитель, заступник, ободритель. 

Отличительной его особенностью было то, 

что он не проповедовал и ничего не записы-

вал. 

Преподобный Сергий показал, что путь к 

святости, к христианскому идеалу, к правде 

доступен каждому. Пожалуй, впервые в рус-

ском Православии святым стал человек, не 

погибший мученической смертью, не патри-

арх или митрополит. 

12 октября 2009 г., в преддверии пре-

стольного праздника и Дня города Тирасполь, 

в Тираспольском объединенном музее начала 

свою работу выставка православных икон. В 

экспозиции представлены иконы XVIII-XX 

вв. из частного собрания. Тираспольчане по-

лучили возможность познакомиться с пре-

красными образцами иконописи – как рус-

ской, украинской, молдавской, так и румын-

ской, болгарской, благодаря доктору наук 

Института истории и права Академии наук 

Молдовы Петру Николаевичу Костину, кото-

рый является владельцем этой уникальной 

коллекции. 

Подобные выставки иконописи проводи-

лись и ранее. Одна из них называлась «Вы-

ставка современной и старинной православ-

ной иконы XVIII – нач. ХХ вв.». Ее организа-

торами выступили епархиальное управление, 

Тираспольский музей и православные прихо-

ды Приднестровья. Основу экспозиции соста-

вили православные иконы из действующих 

храмов Тираспольско-Дубоссарской епархии, 

музея Ново-Нямецкого Свято-Вознесенского 

монастыря, фондов приднестровских музеев и 

частных коллекций. 

Нынешняя выставка также проводилась по 

инициативе епархии. Архиепископ Юстиниан 

благословил открытие выставки и, во внима-

ние к трудам на благо Святой Церкви и в бла-

годарность за такой подарок к престольному 

торжеству города, удостоил П.Н. Костина 

Архиерейской грамоты. В своем приветствии 

Владыка отметил особую миссионерскую на-

правленность данной экспозиции, свидетель-

ствующей о великой тайне любви Божией к 

человеку – воплощении Сына Божия, лик ко-

торого мы имеем законное право изображать 

на иконах.Архиепископ Юстиниан отметил, 

что сомневающиеся в правильности традиции 

изображения воплотившегося Бога, а также 

Божией Матери и святых на иконах, могут 

убедиться в том, что это богоугодное дело, 

благодаря находящемуся в эти дни в Придне-

стровье чудотворному образу святителя Иоа-

сафа Белгородского, чей лик перешел на 

стекло киота.  

Через месяц выставка православных икон 

XVIII-XX вв. открылась в картинной галерее 
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Дворца культуры г. Рыбница. Жители этого 

города получили возможность познакомиться 

с прекрасными образцами православной ико-

нописи. Многочисленных участников откры-

тия выставки приветствовали прибывшие в 

галерею православные священнослужители 

во главе с Архиепископом Юстинианом.   

В 2010 г., в канун праздника Крещения 

Господня, в картинной галерее Тираспольско-

го объединённого музея открылась выставка 

работ участников II Международного худо-

жественного симпозиума преподобного Анд-

рея Рублева. Этот творческий форум прохо-

дил в 2009 г. в Абхазии. 

 
Рис. 4. Участники Международного симпо-

зиума православных художников «КамАрт». 
 

Выставка – своеобразный отчет творческо-

го проекта «КамАрт». Выставочный зал кар-

тинной галереи вместил лишь пятую часть 

работ, созданных под впечатлением от поезд-

ки в Абхазию. Это работы тридцати авторов 

из Приднестровья, России, Абхазии, Украи-

ны, Польши, Болгарии, Голландии, Италии, 

Израиля. 

«Общий стержень выставленных работ – 

духовная составляющая, независимо от того, 

икона это, портрет, пейзаж или натюрморт. 

Это тепло души художника», – отметил кура-

тор и автор художественного проекта «Ка-

мАрт» Юрий Салко. 

Первый Международный симпозиум пре-

подобного Андрея Рублева прошел летом 

2008 г. в России. Его организаторами высту-

пили Красносельское благочиние Санкт-

Петербургской епархии и Приднестровское 

отделение МАРКИС. В рамках художествен-

ного форума были организованы паломниче-

ские поездки по памятным российским мес-

там, посещение монастырей и храмов, конфе-

ренции деятелей искусств. Неотъемлемой ча-

стью симпозиума была работа на пленэре и 

проведение мастер-классов с участием масте-

ров разных школ современной живописи. 

Уже через год симпозиум преподобного 

Андрея Рублева имел успешное продолжение 

в Абхазии.  

«Основная часть представленных работ – 

это произведения мастеров, которые разде-

ляют наше единение вокруг имени Андрея 

Рублева, являющегося неким духовным стол-

пом для художника, независимо от направле-

ния работы», – отметил вице-президент Меж-

дународной ассоциации работников культуры 

и искусства, действительный  член Академи-

ческого сената Международной академии со-

временного искусства (г. Рим), заслуженный 

деятель искусств Украины и заслуженный 

художник Приднестровья Юрий Салко.  

В зале были представлены работы, создан-

ные на летних пленэрах 2009 г., и те, которые 

непосредственно касаются темы Андрея Руб-

лева – произведения приднестровских иконо-

писцев. 

«Абхазия прекрасная страна, поразившая 

меня буйством зелени. Море и тут же вздыб-

ленные горы, леса, прекрасные экзотические 

деревья, цветущие магнолии – просто чудес-

но. Но после военных событий 2008 г. в Аб-

хазии очень мало людей. Край цветет и ждет 

гостей», – отметил в интервью журналистам 

живописец Валентин Тюмин, побывавший в 

Абхазии. Весомым достижением приднест-

ровских художников стало то, что междуна-

родный симпозиум «КамAрт», ежегодно про-

ходящий в приднестровском городе Каменка, 

вошел в список европейских культурных про-

ектов. 

 

Заключение 

 

Перечисленные выше факты свидетельст-

вуют, насколько творчески сотрудничают 

приднестровские художники с Тираспольско-

Дубоссарской епархией Русской Православ-

ной Церкви, и насколько близка живописцам 

и скульпторам Приднестровья православная 

тематика. 
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Рис. 5. Экспозиция картин на православную 

тематику молодой художницы Александры Гне-

вашевой, 2017 г. 

 

Достаточно назвать такие живописные ра-

боты как «Благая весть», «Седьмой лик. Рус-

ский инок», «Преподобный Андрей Рублев», 

«Апостол», «Храм» (Ю. Салко); «Ноев ков-

чег», «Золотые купола», «Богоматерь с мла-

денцем» (А. и В. Куличенко); «Ново-

Нямецкий мужской монастырь», «Преобра-

женский собор» (В. Рудяга); «Собор Рождест-

ва Христова» (В. Тюмин), «Покровская цер-

ковь» (Н. Зимин), «Адаме, где ты?» (протоие-

рей Владимир Скоробагатый) и мн. др.  

Православная тема в изобразительном ис-

кусстве Приднестровского края является 

важным элементом духовно-нравственного 

воспитания молодежи. Данные художествен-

ные произведения могут служить учебным 

пособием в ходе образовательной деятельно-

сти учащихся художественных школ и кол-

леджей, быть важным дидактическим мате-

риалом в процессе становления молодых ху-

дожников.  
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ABSTRACT: The article discusses the possibilities of computer mathematics systems (CMS) to improve the 
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some of the instructional techniques with the use of CMSs implemented in the course "Computational methods". 
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В последние годы сформировалась такая 

точка зрения, что именно информатика будет 

ядром того  нового комплекса  научных  дис-

циплин,  составляющих научную базу ин-

формационного  общества,   которое   акаде-

мик А. Д. Урсул рассматривает как первую 

ступень ноосферной цивилизации. 

Новое понимание задач информатики,  а 

также  ее  авангардной роли в  системе обра-

зования, влияет на всю методическую струк-

туру учебного процесса высшей школы:  про-

граммы различных учебных дисциплин,  ме-

тодику их преподавания,  учебные планы  

перспективной системы высшего образова-

ния,  и  в  первую очередь при подготовке пе-

дагогов. 

В данной статье, рассматривая  подготовку 

будущих учителей математики и информати-

ки, следует отметить, что все острее стоит 

задача использования информационных тех-

нологий и новых программных продуктов не 

только в курсах различных дисциплин, изу-

чающих информатику, но и в курсе матема-

тических дисциплин.  

В математике сформировалось самостоя-

тельное, динамично развивающееся направле-

ние – компьютерная алгебра. Достижения ком-

пьютерной алгебры, стремительный рост мощ-

ностей и производительности персональных 

компьютеров способствовали появлению на 

рынке программных продуктов различных сис-

тем компьютерной математики (СКМ). К наи-

более известным представителям СКМ отно-

сятся Математика, Maple, Mathcad, MATLAB. 

В учебные планы педагогических вузов 

включены такие дисциплины как «Информа-

ционные технологии в математике», «Систе-

мы компьютерной математики», при изуче-

нии которых происходит знакомство буду-

щих учителей с СКМ. Следует отметить, что 

изучение данной дисциплины на факультете 

математики, физики и информатики происхо-

дит на II курсе, когда студенты  еще не вла-

деют достаточным багажом математических 

знаний, чтобы в полной мере познакомиться с 

возможностями СКМ, но она дает возмож-

ность раскрыть перспективы использования 

СКМ при изучении математических курсов. 

На наш взгляд, вернуться к изучению СКМ на 

более высоком уровне позволяет курс «Вы-

числительные методы» или «Программиро-

вание: методы вычислений», дающие воз-

можность проиллюстрировать, как информа-

ционные технологии применяются при изу-

чении данного раздела математики. С появ-

лением вычислительной техники начался зо-

лотой век вычислительной математики, и 

особенно численных методов математики. 

Однако необходимо при преподавании дан-

ных дисциплин четко разграничивать два 

этапа: изучение теоретического численного 

метода и реализация численного метода. Под 

реализацией необходимо понимать построе-

ние  конкретного алгоритма для определенно-
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го исполнителя, в нашем случае для СКМ. 

Необходимо обратить внимание студентов, 

что с появлением компьютеров сформировал-

ся новый раздел вычислительной математи-

ки  – теория устойчивости вычислительных 

методов, то есть таких методов, которые по-

зволяют на компьютере с «неточной» ариф-

метикой получать точный результаты.  

На факультете математики и информатики 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого дисциплина “Вы-

числительные методы” традиционно ведется 

преподавателями кафедры информатики и 

информационных технологий. На наш взгляд, 

это помогает постоянно совершенствовать 

учебный процесс, внедряя новые технологии, 

используя в преподавании данной дисципли-

ны знания различных языков программирова-

ния, а в последнее  время разнообразные 

средства существующих математических па-

кетов.  

Однако данное совершенствование учеб-

ного процесса порождает и определенные ме-

тодические проблемы в преподавании дисцип-

лины «Вычислительные методы» с использо-

ванием информационных технологий. С одной 

стороны, пользуясь готовыми программами, 

написанными на том или ином языке про-

граммирования, студенты быстро получают 

решение той или иной задачи, получают ко-

нечный результат, но алгоритм ее решения 

остается непознанным. С другой стороны, ко-

гда студенты во время практических занятий 

по численным методам занимаются самостоя-

тельным написанием программ, дисциплина 

«Вычислительные методы» становится одной 

из разновидностей практических занятий по 

программированию. В этом случае за рамками 

занятий остаются теоретические вопросы рас-

сматриваемой дисциплины.  

Биллу Гейтсу принадлежит высказывание: 

«Автоматизация эффективных процессов де-

лает их более эффективными, а автоматиза-

ция неэффективных процессов делает их бо-

лее неэффективными». На наш взгляд, это 

высказывание в полной мере можно отнести к 

проблеме методики преподавания той или 

иной дисциплины с использованием инфор-

мационных технологий, в нашем случае  

СКМ. В преподавании любой дисциплины 

использование новых средств не должно быть 

данью моде, а должно делать эффективный 

процесс еще более эффективным.     

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого получило раз-

витие  научное направление, связанное с тех-

нологией обучения алгоритмизации на основе 

рекурсии. А. Р. Есаян в своем учебном посо-

бии «Обучение алгоритмизации на основе 

рекурсии» предложил оригинальный подход 

к решению проблемы, связанной с недоста-

точным уровнем алгоритмической культуры у 

будущих учителей математики и информати-

ки. Он впервые предложил «задействовать в 

системе вузовского педагогического образо-

вания мощный познавательный и развиваю-

щий потенциал, заложенный в фундамен-

тальных свойствах рекурсивности широкого 

класса объектов и процессов» (1, 5).    Следуя 

этому подходу, нами используются рекурсив-

ные алгоритмы для решения задач из курса 

«Вычислительные методы». Например, реше-

ние нелинейных уравнений методом простой 

итерации или методом касательных, или ком-

бинированным методом. Все эти методы иде-

ально подходят для их реализации СКМ с по-

мощью рекурсивных алгоритмов. 

Приведем программу, написанную в 

Mathcad, для решения следующей задачи  

Задача. Комбинированным методом секу-

щих и касательных с точностью до 10
–4

 найти 

решение уравнения  x
5 
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Результатом работы данной программы 

является таблица, которая демонстрирует, как 

комбинированным методом происходит на-

хождение корня с заданной точностью. 

Следует отметить, что написанная с при-

менением  рекурсивного алгоритма програм-

ма позволяет видеть, как реализуется комби-

нированный метод: по методу хорд происхо-

дит приближение к корню с недостатком, а по 

методу касательных с избытком. Mathcad по-

зволяет включить в текст программы уравне-

ния прямых, используемые  в данных мето-

дах, что упрощает понимание комбинирован-

ного метода численного решения уравнения.   

0.92 0.93

1

1
1

1

f x( )

0.940.92 x  
 

На лабораторных работах широко исполь-

зуются графические возможности Mathcad. В 

рассматриваемой задаче целесообразно гра-

фически проверить правильное нахождение 

корня уравнения. Лаконичность представлен-

ного рекурсивного алгоритма  дает возмож-

ность уже на лекциях обсуждать комбиниро-

ванный метод, привлекая его программную 

реализацию. 

Разработанная методика преподавания 

«Вычислительных методов» позволяет в ходе 

лабораторных работ существенно экономить 

время, традиционно предназначенное для 

проведения вычислений. В то же время ре-

курсивные алгоритмы, реализованные сред-

ствами  Mathcad, улучшают понимание сту-

дентами сути метода. Во время лабораторных 

занятий преподаватель получает возможность 

провести индивидуальный опрос студентов, 

органично сочетающий проверку знаний тео-

рии метода и его программной реализации. 

Советом Культурной Кооперации при Со-

вете Европы  определены ключевые компе-

тентности, которые должны освоить все вы-

пускники образовательных учреждений. 

Компетентности подразделяются на социаль-

но-политические, коммуникативные, инфор-

мационные, личностные. 

Информационные компетентности обу-

словлены возникновением и развитием ин-

формационного общества и включают в себя 

умения поиска, отбора, представления ин-

формации, решения профессиональных задач 

с помощью ИКТ. 

В рамках дисциплин, реализуемых препо-

давателями кафедры информатики и ИТ фор-

мируются в основном именно информацион-

ные компетентности.  В данной статье хоте-

лось бы остановиться на некоторых аспектах 

этого процесса и рассмотреть формирование 

компетенций на конкретных примерах из 

опыта преподавания дисциплины «Вычисли-

тельные методы».  Изучение этой дисципли-

ны интересно с точки зрения компетентност-

ного подхода, так как она имеет практиче-

скую направленность. От студентов, изучив-

ших основные математические дисциплины, 

такие как алгебра, геометрия, математический 

анализ, требуется умение активизировать эти 

знания при изучении методов вычислитель-

ной математики. Теория «Вычислительной 

математики» во многом опирается на другие, 

ранее изученные дисциплины. В качестве 

программного обеспечения при изучении 

данной дисциплины используется Mathcad; 

этот пакет также не является новым для сту-

дентов, так как он изучается в курсе «Инфор-

мационные технологии в математике». Таким 

образом, на первый план при изучении дис-

циплины «Вычислительные методы»  выхо-

дит задача применения накопленных знаний 

на практике, что как нельзя лучше иллюстри-

рует реализацию компетентностного подхода.   

Выбор Mathcad обусловлен простотой ин-

терфейса, обширным набором инструментов 

для реализации графических, аналитических 

и численных методов решения математиче-

ских задач на компьютере. При разработке 

лабораторного практикума по данной дисци-

плине мы убедились, что Mathcad позволяет 

иллюстрировать изучаемый материал, осво-

бождает студентов от рутинных вычислений, 
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таким образом у преподавателя появляется 

возможность акцентировать внимание сту-

дентов на  концептуальных аспектах рассмат-

риваемых численных методов.  

Кроме этого, данная система компьютер-

ной математики (СКМ), обладая разнообраз-

ными встроенными функциями, позволяет по-

новому взглянуть на практическую состав-

ляющую изучения методов вычислительной 

математики. Например, рассматривая тему 

«Численные методы решения нелинейного 

уравнения», можно познакомить студентов со 

встроенной функцией root. Интересно, что 

именно численный метод, называемый мето-

дом хорд, реализуется этой функцией, поэто-

му для того, чтобы правильно ее использо-

вать, необходимо знать этот метод и правиль-

но обращаться с данной функцией, которая в 

зависимости от типа задачи может включать 

либо два, либо четыре аргумента и, соответ-

ственно, работает несколько по-разному: 

root(f(х),х)  или   root(f(х),х,а,b). f(х) – скаляр-

ная функция, определяющая уравнение; х – 

скалярная переменная, относительно которой 

решается уравнение; а, b – границы интерва-

ла, внутри которого происходит поиск корня. 

Первый тип функции root требует дополни-

тельного задания начального значения (guess 

value) переменной х. Для этого нужно просто 

предварительно присвоить х некоторое число. 

Поиск корня будет производиться вблизи это-

го числа методом хорд. Присвоение началь-

ного значения требует первоначальной ин-

формации о примерной локализации корня. 

Если корней несколько, необходимо провести 

процедуру «отделения корней» и обратиться 

к данной функции по количеству корней, за-

давая начальное значение из определенных 

ранее отрезков.  

Не беря это во внимание, можно обратить-

ся к встроенной функции, найти один корень 

и прийти к выводу, что задача полностью ре-

шена.  К ошибке или выдаче неправильного 

корня может привести попытка применить 

функцию root в области локального максиму-

ма или минимума f(x). В этом случае секущая 

может иметь направление, близкое к горизон-

тальному, выводя точку следующего прибли-

жения далеко от предполагаемого положения 

корня. 

В заключение хотелось бы привести еще 

одну цитату из пособия А. Р. Есаяна: «Для 

большинства выпускников средних учебных 

заведений, а во многих случаях и выпускни-

ков педагогических вузов, внутренняя красо-

та математики остается непонятной из-за 

обилия в соответствующих курсах рутинных 

немотивированных  упражнений и задач. Ре-

курсия способствует более правильной рас-

становке акцентов при освоении обширного 

арсенала математических знаний, являющих-

ся сокровищами человеческой культуры» (1, 

53). Надеемся, что предложенный нами под-

ход к преподаванию численных методов по-

зволит студентам сделать маленький шаг 

вперед на пути постижения этих сокровищ.   
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ПРИОРИТЕТИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ 

 

Диана Иванова 

 

PRIORITIES IN THE TRAINING OF NURSES FOR THE FORMATION OF 

PROFESSIONAL BEHAVIOR AND RESPONSIBILITY 

 

Diana Ivanova 

 
ABSRACT: Nursing education aims not only supply a certain amount of knowledge and the development of 

professional skills , but especially important element is to form professional behavior that indicates the student's 

responsibility in terms of making professional decisions. The purpose of this study is to identify opportunities for 

the formation of professional conduct and responsibilities during the training of students of " nurse ." To change 

nursing practice are necessary professionals with the necessary training and motivation. The results of the study 

are optimistic because they show that students receive appropriate professional development in terms of auton-

omy and responsibility of modern nursing. The profession of nurse in European countries has a clear theory and 

methodology, with established traditions for professional growth and development. Putting professional auton-

omy and responsibility as a priority in the training of the nurses in our country is a guarantee for their future 

realization.. The profession of nurse places high demands on those who have chosen it. Priority in nursing train-

ing is the formation of professional behavior and the building of professional skills, which shows the student's 

responsibility for taking professional decisions rather than just providing a certain amount of knowledge. Cur-

ricula are aimed at creating conditions for prioritizing autonomous professional decisions by the nurse in ac-

cordance with statutory responsibilities. 

The aim of the present study is to identify opportunities for professional behavior and responsibility during 

the training of students of the specialty "nurse". University nursing training creates good opportunities for 

learning skills for autonomous professional decisions, but students still need to develop professional responsibil-

ities. 

Key words: Nursing education, professional behavior, responsibility, making professional decisions 

 

Въведение 

 

Приоритет в обучението на медицинските 

сестри е формирането на  професионално 

поведение и изграждането на професионални 

умения, което да показва отговорността на 

студента по отношение на вземането на про-

фесионални решения, а не само предоставя-

нето на определен обем от знания. Новите 

програми по сестрински грижи са насочени 

към създаване на условия за поставяне на 

акцента върху вземането на автономни реше-

ния от страна на медицинската сестра в съот-

ветствие с регламентираните законови отго-

ворности. При изучаването на всички сест-

рински дейности, грижи, процедури и мани-

пулации, преподавателите поставят студенти-

те в ситуации, които да провокират тяхното 

професионално мислене и отговорно поведе-

ние [1]. По време на практическото обучение 

– учебна практика и преддипломен стаж – 

студентите имат възможност да прилагат ус-

воените умения в реалната практика.  

Професията на медицинската сестра в ев-

ропейските страни има ясно изразена теория 

и методология, с утвърдени традиции за про-

фесионален растеж и развитие [3]. Поставя-

нето на професионалната автономност и от-

говорност като приоритет в обучението на 

медицинските сестри у нас е гаранция за тях-

ната бъдеща реализация. Професията на ме-
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дицинската сестра поставя високи изисквания 

към тези, които са я избрали [2]. 
Целта на настоящото проучване е да се ус-

тановят възможностите за формиране на про-

фесионално поведение и отговорност по вре-

ме на обучението на студентите от специал-

ност “медицинска сестра”. 

Материал и методи: Проучването е осъ-

ществено чрез анонимно анкетно проучване 

на 70 студента от специалност “медицинска 

сестра” на Медицински факултет при СУ “Св. 

Климент Охридски”- гр. София. Изследването 

е проведено през зимния семестър на учебна-

та 2016/2017 година. 

Резултати и обсъждане. Данните от проуч-

ването показват, че анкетата са попълнили  

почти еднакъв брой студентите от различните 

курсове – 24,00% са студентите от първи, 

трети и четвърти курс, а тези от втори курс са 

28,00%. Тази активност на студентите показ-

ва, че темата свързана с професионалното 

поведение и отговорност ги затруднява, а 

това именно налага по-задълбоченото изуча-

ване на свързаните с тази тема проблеми. 

 

 
Фиг. 1. Курс на обучение в момента 

 

От особенно значение е да разберем до-

колко практическото обучение на студентите 

има отношение към изграждането на профе-

сионално мислене, което трябва определено 

да бъде насочено към потребностите на паци-

ентите от грижи. Формирането на професио-

налисти от сферата на здравните грижи изи-

сква развитието на умения за оценка на по-

требностите на пациента, както в зависимост 

от поставената му диагноза, така и от инди-

видуалните му умения за самостоятелно 

справяне със здравословните проблеми. 

 

 
Фиг. 2. Роля на практическото обуче-

ние за развиване на професионално мис-

лене относно индивидуалните потребнос-

ти за пациентите от грижи 
 

Получените резултати показват, че повече 

от половината от анкетираните студенти, счи-

тат че по време на практическото обучение са 

създадени условия за развитие на тяхното 

професионално мислене. Все пак прави впе-

чатление, че 10,00% от студентите отговарят 

отрицателно, а около 1/3 от тях считат, че 

това се осъществява само отчасти. Ето защо е 

необходимо да се поставят ясни и конкретни 

задачи на студентите, които да бъдат съобра-

зени и с техните индивидуални способности и 

умения. 

Формирането на умения за вземане на 

професионални решения и другият важен 

елемент от обучението на медицинските сес-

три. 

 

 
Фиг. 3. Ролята на обучението по сестринс-

ки грижи за развитие на способности относно 

вземането на решения в рамките на сестринс-

ките отговорности 

 

Обучението по сестрински грижи опреде-

лено развива способностите на студентите за 

вземането на професионални решения – този 

отговор са посочили 83,00% от анкетираните. 

Няма студенти, които да са посочили отрица-

телен отговор на този въпрос. Тези резултати 

ясно доказват, че структурирането на учебно-

то съдържание по сестрински грижи изпълня-
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ва своята водеща роля при обучението на 

медицинските сестри. 

Професията на медицинската сестра е 

свързана със законово регламентирани отго-

ворности свързани със здравето и живота на 

пациентите [5]. Много от студентите нямат 

достатъчно информация относно професио-

налните отговорности на медицинската сест-

ра преди постъпването в университета.  

 

 
Фиг. 4. Въздействие на обучението по сес-

трински грижи за развитието на професио-

налната отговорност свързана със сестринс-

ката професия 

 

Само половината от анкетираните студен-

ти считат, че обучението по сестрински гри-

жи развива тяхната професионална отговор-

ност. Отрицателно са отговорили 7,00% от 

анкетираните студенти. Не малка част 36,00% 

посочват отговор “отчасти”. Ето защо е необ-

ходимо да се търсят нови подходи за обуче-

ние на студентите по тази тема. 

Автономните сестрински функции вече са 

регламентирани от нормативните документи 

[4], което налага обучението да бъде конк-

ретно насочено към изграждането на профе-

сионалисти с такива умения.  

 

 
Фиг. 5. Ролята на обучението по сестринс-

ки грижи относно израстване и формиране на 

умения за осъществяване на автономни сест-

рински функции 

 

Получените резултати определено показ-

ват, че в процеса на обучение по сестрински 

грижи студентите имат възможност да разви-

ят своите умения относно извършването на  

автономните сестрински функции. Отрица-

телни отговри няма, а студентите посочили 

неутвърдителен отговор са значително по-

малко – 17,00%.  

От значение е също да разберем, доколко 

преподавателите вземат под внимание, при 

оценяването на студентите тяхното професи-

онално поведение и отговорност. 

 

 
Фиг. 6. Оценяване на  професионалната 

отговорност и поведение 

 
Резултатите са особено показателни за 

мнението на студентите – само половината от 

анкетираните отговарят положително, а отри-

цателно са отговорили 14,00%. Тези данни 

посочват необходимост от промяна в оценя-

ването на студентите и то в насока към поста-

вяне на професионалното поведение и отго-

ворност с по-висока степен на значимост. 

Необходимо е също така, при оценяването да 

се акцентира върху мотивацията и индивиду-

алното развитие на студента през различните 

години на неговото обучение. За тази цел е 

важно да се формулират ясни и обективни 

критерии за оценка насочени към развитие в 

професионалното поведение на студентите. 

Критериите трбява да бъдат конкретно насо-

чени към практическите упражнения по сест-

рински грижи, по време на изпълнението на 

практическите задачи от учебната практика и 

по време на дейностите, които се извършват 

от стажантите на преддипломен стаж. 

Автономната сестринска професия може 

да получи своето развитие в нашата страна 

едва когато има добре обучени и подготвени 

професионалисти, които да могат да я прак-

тикуват.  
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Фиг. 7. Изграждането като професиона-

листи за извършване на автономна сестринска 

професия 

 

Резултатите от отговорите на този въпрос 

са доста оптимистични и определят едно ви-

соко ниво на новото университетско обучение 

на медицинските сестри. Положителните от-

говори са близо до 80,00%, отрицателни отго-

вори липсват. Това показва, че студентите се 

чувстват като професионалисти на една авто-

номна професия, въпреки че в обществото ни 

тази професия все още не е получила нужното 

признание. 

Важно за преподавателите също е да имат 

информация относно самооценката на сту-

дентите по отношение на професионалната 

сестринска автономност. В хода на проучва-

нето е установена самооценката на студенти-

те при постъпването в учебното заведение и 

по-късно – в процеса на обучение. 

 

  
Фиг. 8. Самооценка относно израстването 

в професионалната сестринска автономност 

при постъпването 

 

Самооценката на студентите при постъп-

ването им във ВУЗ показва, че те са изключи-

телно слабо информирани относно сестринс-

ката професия и по-конкретно относно факта, 

че това е самостоятелна професия, която има 

своите професионални функции и отговор-

ности. Почти всички анкетирани пациенти се 

самооценяват в областта на 2 от десетобална-

та система за оценяване. Важно за нашето 

проучване е да разберем каква е промяната в 

самооценката на студентите в резултат на 

обучението по сестрински грижи и практи-

ческото обучение.  

Резултатите посочени от студентите по-

казват значителната промяна, която настъпва 

при тяхното професионално изразстване и 

развитие.  

 

 
Фиг. 9. Самооценка относно израстването 

в професионалната сестринска автономност в 

момента на обучение 

 

Самооценката на студентите в настоящия 

момент се различава съществено от самоо-

ценката направена при тяхното постъпване. 

Резултатите показват, че близо 1/3 от студен-

тите се самооценяват с 10 точки и също тол-

кова – с 8 точки. Ето защо определено можем 

да кажем, че по време на обучението по сест-

рински грижи студентите израстват като про-

фесионалисти на една автономна професия, 

каквато е сестринската професия. 

 

Заключение 

 

За да бъде променена сестринската прак-

тика са необходими професионалисти с необ-

ходимата подготовка и мотивация. Резултати-

те от проведеното проучване са оптимистич-

ни защото показват, че студентите получават 

необходимото професионално развитие по 

отношение на автономността и отговорността 

на съвременното сестринство. 

Университетското обучение по сестрински 

грижи създава добри възможности за усвоя-

ване на умения за вземане на автономни про-

фесионални решения, но студентите имат все 

още потребност от развиване на професио-

налните отговорности. Обучението позволява 

да се формират професионалисти  на авто-

номната сестринска професия, но е необхо-

димо да се направят съответните корекции в 

оценяването на студентите и да се акцентира 

79,00% 

0,00% 

21,00% 

Д

Не 

Отч

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

1 
2 

3 

7,00% 

86,00% 

7,00% 

Самооценк

а при 

постъпване

Оц Оц
Оц

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

7,00% 

14,00% 

21,00% 

29,00% 29,00% 

Оце 6 7 8 10 

Самооценка в 



 

24 

върху тяхното професионално поведение и 

професионална отговорност.  
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СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ГРИЖИ В 

ТЕОРЕТИЧНИТЕ ОСНОВИ НА СЕСТРИНСТВОТО 

 

Диана Иванова 

 
NATURE AND APPLICATION OF THE CONCEPTUAL CARE MODELS IN THE 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF SOCIETY 

 

Diana Ivanova 

 
ABSRACT: Changes in nursing training in recent years are geared towards studying the theoretical 

foundations of the nursing profession, which is based on conceptual care models of a theoretical nature. The 

conceptual model is a systematically built, science-based and logically connected set of concepts that make up 

the elements of nursing practice. The essence of the conceptual models of care is by studying them the students 

of specialty "Nurse" to form professional skills and responsibility for decision-making on patient care. Nurses 

are the largest professional group within the healthcare system. The scope of nursing practice changes 

dynamically in response to health needs and requires the development of new knowledge and technologies to 

ensure better health outcomes. Nursing is a profession, not a normal occupation. Nurses need high-quality basic 

and post-graduate education and lifelong learning to be able to practice their work. Today, the notion that 

nursing is not only a technique, a manipulation, and a doctor's prescription, but a widespread human occupation 

related to the care of a person, ill or healthy, is presumed to preserve his health. Conceptual models of nursing 

should take their place not only in the theoretical training of students, but also find their practical application in 

the structures providing professional nursing care. 

The purpose of this study is to establish the opinion of the students in the specialty "Nursing" who are trained 

at the Medical Faculty of Sofia University St. Kliment Ohridski, on the role and application of conceptual care 

models in the theoretical foundations of nursing to improve the quality of care. 

Key words: conceptual models, nurse, training, professional skills 

 
Въведение 

 

Промените в обучението на медицинските 

сестри през последните години са насочени 

към изучаване на теоретичните основи на 

сестринската професия, която се основава на 

концептуални модели за грижи с теоретичен 

характер. Концептуалният модел 

представлява систематично построен, научно 

обоснован и логически свързан набор от 

понятия, които съставят елементите на 

сестринската практика. Същността  на 

концептуалните модели за грижи е да 

формират у студентите от специалността 

„Медицинска сестра“, професионални умения 

и отговорности за вземане на решения 

относно грижите за пациента [1]. 
Медицинските сестри са най-голямата 

професионална група в рамките на 

здравеопазната система. Обхватът на 

сестринската практика се променя динамично 

в отговор на здравните потребности и изисква 

развитие на нови познания и технологии, 

които да гарантират обезпечаване на по-

добри здравни резултати [3] . Сестринството 

е професия, а не обикновено 

занятие.Медицинските сестри се нуждаят от 

висококачествено базово и следдипломно 

образование и от обучение, продължаващо 

през целия живот, за да могат да практикуват 

компетентно своята дейност [2]. Днес 

сестринството е една организирана, 

обществено призната и уважавана професия, 

преминала различни етапи на развитие. 

Целта на настоящото проучване е да се 

установи мнението на студентите от 
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специалността „Медицинска сестра“ , които 

се обучават в Медицински факултет на СУ 

Св. „Климент Охридски“, относно същността 

и приложението на  концептуалните модели 

за грижи в теоретичните основи на 

сестринството за повишаване качеството на 

грижите.  

Материал и методика. Проведено е 

анонимно анкетно проучване на студентите 

от специалността „Медицинска сестра“ при 

Медицински факултет на СУ „Св.Климент 

Охридски“ – гр. София. В проучването са 

включени 54 студента от втори, трети и 

четвърти курс. Анкетирането е извършено 

след приключване на  учебните упражнения 

на студентите през 2016/2017 учебна година. 

Резултати  и обсъждане. В изучаването на 

теоретичните основи на сестринската 

професия, концептуалните модели за 

сестрински грижи имат основна роля за 

формиране на професионалното поведение и 

повишаване качеството на грижите. 

Концептуалните модели за сестрински грижи 

заемат съществено значение при формиране 

на професионалното поведение и философия 

на студентите [5]. Концепциите са създадени 

за да се очертае сферата на професионалната 

дейност на медицинската сестра при грижите 

за здрави и болни хора [4]. По отношение на 

сестринските грижи, един концептуален 

модел може да се възприеме като 

структурирана мисловна представа, която 

медицинската сестра трябва да има за своята 

професия.  

 

 
Фиг. 1. Мнение на студентите относно 

приноса на концептуалните модели за 

успешна професионална реализация 

 

Сравнителният анализ на данните показва, 

че 77,77% от студентите определено смятат, 

че изучаването на  концептуалните модели 

допринасят за бъдещата им професионална 

реализация. Категоричен отрицателен отговор 

дават 3,70% от анкетираните студенти. 

18,53% смятат, че приноса на концептуалните 

модели за професионалната им реализация е 

„отчасти“. Тези отговори показват, че 

студентите определено възприемат 

концептуалните модели като основа за 

повишаване на професионализма в 

сестринството, независимо че при сега 

съществуващата практика тези концептуални 

модели не се прилагат у нас. 

 

  
Фиг. 2. Роля на концептуалните модели за 

реализация в различните сфери на 

здравеопазването 

 

Представените резултати показват, че 

64,82% от студентите възприемат 

концептуалните модели за основи на 

теоретичното сестринство.  Тяхното 

задълбочено изучаване дава сигурност на 

студентите за тяхната теоретична подготовка, 

което би им дало възможност да се 

реализират в различни сфери на 

здравеопазването. 22,22% от анкетираните 

посочват, че изучаването на концептуалните 

модели ще им дадат такива възможности 

само „отчасти“. Медицинските сестри имат 

възможност за избор при тяхната 

професионална реализация. Това са сферите 

на доболничната и болничната помощ, където 

могат да осъществяват грижи за здрави и 

болни хора.  

 
Фиг. 3. Мнение на студентите относно 

тяхната конкурентоспособност за реализация 

в други държави 

77,77

% 

3,70% 

18,53

% 
Да 

Не 

Отчасти 

64,82% 

12,96% 

22,22% 

Да Не 

Отчасти 

74.07% 
25.93% 

Да 

Не 
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Според 74,07 % от анкетираните студенти, 

изучаването на концептуалните модели им 

дават възможност да усвоят достатъчен обем 

от теоретични знания и практически умения 

т.е. необходимите компетенции за 

упражняване на професията, което ги прави 

конкурентноспособни и в другите държави. 

25,93% от студентите смятат, че изучаването 

на концептуалните модели не ги прави 

конкурентноспособни в другите държави. В 

повечето държави от ЕС, медицинските 

сестри задължително прилагат определени 

концептуални модели при осъществяване на 

грижите за пациентите. У нас тази практика 

все още не е развита и студентите се обучават 

по тези тематики преди всичко теоретично. 

 

 
Фиг. 4. Концептуалните модели  като 

теоретични основи на сестринската професия 

 

Представените резултати показват, че 

62,96% от студентите възприемат 

концептуалните модели за основи на 

теоретичното сестринство което показва 

тяхната голяма роля в повишаването на 

качеството на грижите. 27,78 % от 

анкетираните посочват, че те изпълняват тази 

роля само „отчасти“. Отрицателен отговор са 

посочили 9,26 %. 

Концептуалните модели се използват в 

сестринската практика за да може да се 

очертаят границите на професионалните 

сестрински компетенции и по този начин да 

се определят границите на професионалната 

отговорност на медицинските сестри. 

 

 
Фиг. 5. Ролята на концептуалните модели 

за повишаване на мотивацията на  студентите 

за тяхната  професионална реализация 

 

Според 62,96 % от анкетираните 

изучаването на концептуалните модели е 

повишило тяхната мотивация за професията.  

Определено може да се каже, че 

концептуалните модели имат своето място и 

роля при формиране на професионалното 

поведение на студентите. Относителният дял 

на отговорилите отрицателно е значително 

по-малък.  Това още веднъж доказва 

същественото значение на концептуалните 

модели както за развитието на сестринството 

в теоретичен аспект, така и за процеса на 

обучение и формиране на професионалисти с 

необходимите отговорности и начин на 

мислене. 

 

 
Фиг. 6. Промяна на  качеството на 

грижите чрез въвеждането на концептуалните 

модели в практиката 

 

Данните показват, че според 74,04 % от 

студентите въвеждането на концептуалните 

модели в практиката ще повиши качеството 

на грижите. Това е съществен проблем, 

защото изучаването в чисто теоретичен план 

на основите на сестринството не е 

достатъчно. Необходимо е концептуалните 

модели да намерят своето място и в 

практиката на сестринските грижи. 24,07 % 

62.96% 9.26% 

27.78% 

Да Не 

Отчасти 

62.96% 
7.42% 

29.62% Да 

Не 

Отчасти 

74.07% 
1.86% 

24.07% 

Да 
Не 

Отчасти 
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от студентите изразяват мнение, че 

концептуалните модели са само „отчасти“ 

приложими в сестринската практика.Тяхното 

мнение до голяма степен се формира и 

поради факта, че в страната ни няма 

структура, където те да се прилагат. 

 

Заключение 

 

Студентите приемат концептуалните 

модели за грижи като част от теоретичното 

обучение по сестрински грижи.  Днес се 

налага схващането, че сестринството е не 

само техника, изпълнение на манипулации и 

дейности по предписания от лекаря, а една 

широко хуманна професия, свързана с грижи 

за човека, болен или здрав,за запазване на 

неговото здраве. За да осъществи 

специфичните за нейната професия функции 

медицинската сестра, трябва да придобие 

определен обем от теоретични знания и 

практически умения т.е. необходимите 

компетенции. 

Студентите определено считат, че 

концептуалните модели за сестрински грижи 

имат съществена роля за повишаване 

качеството на грижите и допринасят за 

професионалната реализация на 

медицинските сестри.  Те биха им  помогнали 

да се реализират в различни сфери на 

здравеопазването и имат  съществена роля 

при формирането на професионално мислене 

и поведение. 

Концептуалните модели за сестрински 

грижи трябва да заемат своето място не само 

в теоретичното обучение на студентите, но да 

намерят и своето практическо приложение в 

структурите, осигуряващи професионални 

сестрински грижи. 
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КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ 

СЪСТАВ 

 

Ваня Божилова 

 

CONCEPTUAL MODEL OF UNIVERSITY CENTER FOR CONTINUING EDUCATION, 

QUALIFICATION AND CARRIER DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF 

 

Vanya Bozhilova 

 
ABSTRACT: In Bulgarian universities, the ideas and practices for building up systems for continuing educa-

tion and in-service qualification of lecturers / researchers are still quite chaotic and project-dependent. There is 

no strategy for qualification of university teachers/ lecturers and for quality standards for university teaching аt 

national level. The dynamics of the development of university education in our country in recent years has put in 

the foreground precisely such important and up-to-date issues related to the initial training of university lectur-

ers and researchers for conducting training in academic environment and the possibilities for continuing educa-

tion and career development at university level. 

The article justifies the need to build university centers for continuing education, qualification and career 

development of academic staff as autonomous units in universities and a step towards the establishment of sys-

tems for in-service qualification of lecturers / researchers. It is argued that research and teaching should be 

seen in synergy. 

A generalized conceptual model of such a center, its mission and vision, its main objectives and tasks, main 

activities and management conditions for the start of its activity is presented.  

Key words: university in-service training, continuing education and training at university, qualification and 

career development of academic staff 

 

Въведение – обосновка на необходимостта 

 

Развитието на университетското образова-

ние в България през последните години пос-

тави на преден план важни и актуални въпро-

си, свързани с първоначалната подготовка на 

университетските преподаватели и изследо-

ватели за провеждане на обучение в акаде-

мична среда и с възможностите на универси-

тетско ниво за продължаващо образование, 

квалификация и кариерно развитие.  

В световен план съществуват различни 

подходи към осигуряването на качествено 

висше образование, сред важните условия за 

което е професионалната подготовка на пре-

подавателите в областта на академичното 

преподаване и обучение. Добри примери мо-

гат да бъдат посочени много
1
. Тук ще се 

спрем само на някои общи параметри. 

Проучване, направено от екип от препода-

ватели и студенти от Факултета по Педагоги-

ка на СУ „Св. Климент Охридски” (Божилова, 

В., С. Янакиева, Ц. Раденкова, М. Маринова, 

2017) относно възможностите за подкрепа на 

студентското учене показа, че в много уни-

верситети съществуват самостоятелни звена 

/ центрове за подпомагане и развитие на 

преподаването и ученето в академичен кон-

текст, които предлагат различни дейности – 

                                                           
[

1
] Добри примери могат да се видят в Durham 

university (UK). Professional Support Service – 

https://www.dur.ac.uk/cla/; Cornell University. Center 

for Teaching Innovation  - 

https://www.cte.cornell.edu/; The University of Kan-

sas. Center for Teaching Exellence - 

https://cte.ku.edu/node/45718 и др. 

https://www.dur.ac.uk/cla/
https://www.cte.cornell.edu/
https://cte.ku.edu/node/45718
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информиране, консултиране, обучение. Важ-

но е да отбележим, че в работата на тези звена 

водещ е синергичният подход, при който 

обучението се разглежда като функционално-

дейностно единство на преподаване и учене и 

подпомагането на тези процеси в единство 

има акумулиращ /синергичен ефект върху 

резултатите от обучението.  

Получаването на целенасочена 

информация, съвети и насоки за успешно 

преподаване, както и планирането на 

обучения за формиране и усъвършенстване на 

преподавателските компетенции имат 

ключова роля за професионалното развитие 

на преподавателите и оказват влияние върху 

мотивацията им за работа. Затова е важно в 

академичните среди да се планират и 

предлагат възможности за: 

- въвеждане и адаптиране на 

преподавателите към университетската среда 

и системи за управление на преподаването и 

ученето и осмисляне на ролята им на 

преподаватели в академичен контекст – чрез 

пропедевтични програми
2
; 

- мотивиране и подкрепа на 

преподавателите в процеса на преподаване и 

изследователска работа, когато срещат 

реални трудности при изпълнението на 

своите професионални задачи; 

- мотивиране и подкрепа на 

преподавателите в професионалното и 

кариерното  им развитие; 

- изграждане на мрежи за 

взаимодействие и партньорство  между 

преподаватели, изследователи, 

административен състав, студенти;  

- достъп до специализирани учебни 

ресурси в помощ на преподаването – работни 

планове, упражнения, листовки и др., които 

преподавателите могат да адаптират за целите 

на тяхната академична дисциплина и др. 

Ако се върнем към мисията на 

университетa, така както я дискутира Хосе 

Ортега и Гасет, то „висшето образование 

изглежда съставено от следните три функции:  

I. Предаване на култура 

II. Професионално обучение 

III. Научно изследване и подготовка на 

нови научни кадри” (Ортега и Гасет, 2016, 

с.42). 

                                                           
[

2
] Пропедевтика – от гр. предварително уча, да се 

подготвя. Пропедевтична програма – предвари-

телна,  въвеждаща програма. 

Следователно, университетите (висшите 

училища) са институции, които имат 

културни, образователни и научни (научно-

изследователски) функции. Чрез тях младите 

хора (студентите) се докосват до „жизнената 

система на идеите на всяко време” (пак там, с. 

36), до компетенциите, необходими им да 

бъдат професионалисти и до науката, защото 

„в университета се развива самата наука, 

правят се изследвания и се подготвят кадри за 

тях” (пак там, с. 32). 

Синергията на културния, образователния 

и научния процес, в контекста на 

иновационната политика на съвременните 

университети за осигуряване на учене през 

целия живот и за организационно развитие са 

условия за изграждане на университета като 

престижна институция с утвърдени и 

признати преподаватели и изследователи. 

Затова създаването на центрoве за про-

дължаващо образование, квалификация и 

кариерно развитие на академичния състав в 

университетите би трябвало да бъде естест-

вен резултат от планирани дейности за пови-

шаване качеството на университетското обра-

зование и за развитието на академичния със-

тав като част от процеса на стратегическо 

планиране и развитие на образователните и 

научно-изследователските дейности в уни-

верситетска среда (институционално ниво), 

част от националната визия и стратегически 

план за развитие на университетското образо-

вание (национално ниво) и да са съответни на 

развиваните на европейско ниво политики за 

подкрепа и развитие на човешките ресурси в 

областта на висшето образование и наука 

(европейско ниво). 

Към настоящият момент на европейско 

ниво вече са разработени стратегически до-

кументи, които имат отношение към полити-

ките за развитие на човешките ресурси на 

университетско ниво (в частност на изследо-

вателите) – Европейска харта за изследовате-

лите и Кодекса за поведение при наемането 

им. 

Европейската харта за изследователите 

представлява набор от общи принципи и 

изисквания в които се определят ролите, от-

говорностите и правата на изследователите, 

както и на работодателите и / или организа-

циите, които финансират изследователите. Те 

са по отношение на свободата на изследване, 

професионалната отговорност на изследова-

теля, етичните принципи при изследването, 
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разпространението на резултатите и др
3
.  

„Целта на Хартата е да гарантира, че естест-

вото на взаимоотношенията между изследо-

ватели и работодатели или финансиращи ор-

ганизации допринася за успешното функцио-

ниране на генерирането, трансфера, споделя-

нето и разпространението на знания и техно-

логично развитие и за кариерното развитие на 

изследователите” (ЕURAXESS – Researchers 

in motion – 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/europe

an-charter - 10.03.2018).  

В университетите у нас ролите на препо-

даватели и изследователи често са трудно 

разграничими. Доброто академично препода-

ване, което се базира на даването на актуална, 

съвременна и научно-обоснована информация 

не би могло да се реализира ефективно без 

активната изследователска работа на препо-

давателя в съответното научно поле. От друга 

страна, резултатите от научни изследвания 

биха подпомогнали развитието не само на 

науките, но и на останалите обществени сек-

тори ако бъдат популяризирани, разпростра-

нени, намерят своите публики и съмишлени-

ци, последователи. Ако изследователската 

работа на преподавателя генерира, проучва, 

задава въпроси, създава смисъл, търси и до-

казва, оборва и защитава – създава съдържа-

телната, концептуалната страна, ядрото на 

неговата дейност, то преподаването е медията 

(средството) за споделяне на научните търсе-

ния и изследвания. В този смисъл, универси-

тетите като работодатели на преподаватели и 

изследователи би следвало да припознават 

тези две групи като една и да ги развиват като 

една, с основни и взаимно допълващи се фун-

кции – изследователската и преподавателска-

та, всяка от които осмисля другата. Нещо 

повече важно е да се отчитат и другите дей-

ности, които преподавателите / изследовате-

лите изпълняват през етапите от тяхната ка-

риера – експертна дейност, менторство (нас-

тавничество), управленски дейности, изпъл-

нение на административни задачи и др. 

Отчитането на тези условия и обстоятелс-

тва стоят в основата на концептуализирането 

на модел на университетски център за про-

дължаващо образование, квалификация и 

кариерно развитие на академичния състав. 

                                                           
[

3
] виж по-подробно:  ЕURAXESS – Researchers in 

motion – 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-

charter 

Модел на университетски център за про-

дължаващо образование, квалификация и 

кариерно развитие на академичния състав 

 

Предложеният модел е обобщен, концеп-

туален и на управленско ниво. Той включва: 

мисия и визия на центъра, основни цели и 

задачи, от които произтичат основните дей-

ности и управленски условия за стартиране на 

неговата дейност. Той не включва модела на 

управление на центъра. Моделът е авторска 

разработка на автора на тази статия. 

 

Мисия  

Определянето на мисията на центъра е 

пряко свързано с формулирането на цялостна 

концепция за стратегическото му развитие. 

Центърът като самостоятелно звено в 

университета трябва да удовлетворява 

определени и заявени (проучени) 

потребности.  Чрез определянето на мисията 

му той се разграничава от други звена / 

центрове в университета и показва позицията 

на екипа, който го ръководи за посоката, в 

която трябва да се ориентират основните му 

дейности, да се  осъществява 

взаимодействието (партньорство) с други 

звена/ центрове, организации и да се осигури 

качество и контрол на работата. 

Мисията на университетски център за 

продължаващо образование, квалификация и 

кариерно развитие на академичния състав е 

да оказва цялостна подкрепа за кариерното 

развитие на академичния състав чрез набор 

от образователни услуги и програми (учебни 

курсове, семинари, тренинги), консултантски 

услуги и ресурси като: 

√ информира и консултира относно 

работа с университетска документация и 

вътрешно-институционални системи за 

управление; 

√ подпомага и насърчава качественото 

преподаване с използването на съвременни 

информационни и комуникационни 

технологии; 

√ подкрепя развитието на 

научноизследователската работа и 

ефективното взаимодействие с различни 

външни за университета организации и 

бизнес компании. 

 

Визия 

Визията е свързана с формулирането на 

ясни и конкретни перспективи за бъдещето. 

Тя може да включва основни принципи, към 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
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които центърът ще се придържа в бъдещето 

си развитие.  

За университетски център за продължава-

що образование, квалификация и кариерно 

развитие на академичния състав тя е: разви-

тие на центъра като самостоятелно звено, 

което планира и провежда проучвания относ-

но потребностите от обучение и подкрепа за 

академичния състав, обучения за развитие на 

преподавателски и научно-изследователски 

компетенции и подпомага получаването на 

целенасочена информация, консултации, на-

соки и ресурси за ефективно преподаване и 

научно-изследователска работа, които имат 

ключова роля за професионалното развитие и 

мотивацията на преподавателите. По този 

начин центърът ще осигури достъп на препо-

давателите до продължаващо професионално 

обучение на работното място (in-service train-

ing). 

Основни принципи са: 

- Предлагане на дейности и ресурси ба-

зирани на реални проучвания сред целевата 

група (преподаватели / изследователи) 

- Достъпност и Прозрачност на пред-

лаганите дейности и услуги 

- Споделеност и Публичност на резул-

татите от проведени проучвания 

- Партньорство / Сътрудничество с 

всички звена и центрове в университета, чии-

то предмет на дейност и цели са в едно и съ-

що поле или взаимно се допълват. 

 

Цели 

Посоката в управлението на центъра се 

определя от предварително поставените цели.  

Основните цели на Центъра са: 

√ Адаптиране на новоназначените 

преподаватели към университетската среда и 

осмисляне на ролята им в академичен 

контекст. 

√ Мотивиране и подкрепа на академичния 

състав в процеса на преподаване, когато 

среща реални трудности в своята 

преподавателска и изследователска дейност. 

√ Мотивиране и подкрепа на академичния 

състав в професионалното му развитие и в 

планирането на преподавателската кариера. 

√ Взаимодействие и партньорство между 

академичния състав и обмен на опит. 

√ Подкрепа на преподавателската и 

научноизследователската дейност чрез 

разработване и достъп до учебни ресурси.   

√ Подкрепа на академичния състав за 

ефективно взаимодействие с различни 

организации и бизнес компании – развитие на 

умения за работа с индустрията и 

предприемачество. 

Посочените цели се реализират чрез три 

типа дейности – информиране, консултиране 

и обучение и в две основни направления – 

преподавателска дейност и научноизследова-

телска дейност.  

 

Основни дейности  

√ Информиране  

Информирането има за цел осигуряване на 

академичния състав с навременна и актуална 

информация относно различни образователни 

дейности и услуги като част от системата за 

вътрешно-университетско обучение, които 

подпомагат тяхното кариерно развитие: 

- информация за възможности за науч-

ни публикации; 

- информация за проекти; 

- информация за преподавателска мо-

билност; 

- информация за възможности за сът-

рудничество с бизнеса; 

- информация за обучения извън центъ-

ра и др. 

Центърът разработва и материали в помощ 

на преподаването, които преподавателите 

могат да адаптират за целите на тяхната 

академична дисциплина. 

√ Консултиране 

Консултирането има за цел да подпомогне 

преподавателите в избор на пътища за тяхно-

то кариерно развитие в университета – по 

отношение на тяхната научноизследователска 

и проектна дейност (включително по отноше-

ние на възможностите за мобилност) и във 

взаимодействието им с бизнеса и изграждане-

то на умения за предприемачество. То може 

да се реализира съвместно с други центрове / 

звена в университета или с външни организа-

ции, които реализират консултантнски функ-

ции. 

√ Обучение 

Обученията, които центърът предлага, са 

краткосрочни и с акцент върху формирането 

на реални практически умения за преподава-

тели и изследователи: 

- обучения по специфични, предварително 

разработени теми; 

- учебни модули за преподаватели по 

тяхна заявка. 
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Направления на обученията и консултациите 

 

Направление 1. Формиране и развитие на 

преподавателски компетенции 

Образователните услуги и дейности в това 

направление са насочени към подпомагане и 

развитие на компетенциите за преподаване и 

се реализират чрез две програми: Въвеждаща 

програма и Програма за развитие на препода-

вателски компетенции. 

Въвеждащата програма е ориентирана 

към  новоназначени университетски препода-

ватели и включва два модула: 

√ Модул А. Запознаване и работа с 

университетска документация и системи за 

управление – предлага целенасочено 

краткосрочно обучение за работа с ресурси в 

университета, подпомагащи и осигуряващи 

качеството на процеса на обучение: 

- запознаване с официални документи 

за работата на университета”; 

- запознаване с ресурси, свързани с 

преподавателската работа (индивидуален 

план, индивидуален отчет, протоколи за 

оценяване и др.); 

- работа с вътрешно-университетски 

информационни системи –  за научна дейност 

и публикуване на резултати от научно-

изследователска работа, за управление на 

информация за студентите, за научно-

изследователски проекти (към Министерство 

на образованието или други финансиращи 

програми);  

- запознаване с възможностите за 

преподавателска мобилност; 

- запознаване с дейността на 

различните центрове в университета, в помощ 

на преподавателската и научно-

изследователската работа; 

- запознаване с онлайн-ресурси в 

помощ на преподавателя – научни издания на 

университета, достъп до бази данни и др.  

√ Модул Б. Преподавателски компетенции 

– предлага целенасочено краткосрочно обу-

чение за формиране на преподавателски ком-

петенции за: 

- разработване на учебна документация 

и дизайн на университетски курс – учебна 

програма, методически материали за обуче-

нието, портфолио на учебната дисциплина; 

- успешно преподаване – поставяне на 

учебни цели, избор на методи на обучение, 

планиране на първото занятие, мотивиране на 

студентите за учене, развитие на умения за 

саморъководено учене у студентите, решава-

не на възникнали в процеса на обучение казу-

си и др.; 

- планиране на образователната среда; 

- среда за електронно обучение 

МOODLE (за начинаещи); 

- разработване на ресурси за обучение, 

вкл. онлайн ресурси; 

- оценяване на учебните постижения на 

студентите; 

- оценяване и тестове в МOODLE (за 

начинаещи); 

- оценяване на ефективността на прове-

деното обучение. 

Във въвеждащата програма изучаването и 

на двата модула има задължителен характер. 

Програмата за развитие на преподава-

телски компетенции е ориентирана към пре-

подаватели, които имат преподавателски 

опит, но желаят да го обогатят, развият и над-

градят. Тя включва следните учебни модули: 

√Модул А. Планиране и развитие на уни-

верситетски курс – проектирането на курс 

може да обхваща множество различни дей-

ности, вариращи от разработването на съвсем 

нов курс до адаптиране на елементи от съ-

ществуващ курс в отговор на промени, свър-

зани с развитието на научното познание по 

дадена дисциплина; 

√Модул Б. Развитие на преподавателски 

умения – умения за преподаване на учебното 

съдържание (подготовка преди обучението, 

планиране и провеждане на лекцията, плани-

ране и провеждане на упражнение, методи на 

обучение, подпомагане ученето на студентите 

по време на занятие, развитие на умения за 

саморъководено учене у студентите и др.) 

√ Модул В. Среда за електронно обучение 

МOODLE (за напреднали). 

√ Модул Г. Разработване на образовател-

ни ресурси – печатни, уеб-базирани и елект-

ронни ресурси. 

√ Модул Д. Оценяване на учебните пос-

тижения на студентите и на ефектив-

ността на обучението (подходи, методи, 

инструменти за оценяване, оценяване и тес-

тове в МOODLE (за напреднали). 

√Модул Е. Обучение на студенти със СОП 

(възможности за осигуряване на равен достъп 

до академично съдържание и обучение на 

студенти със СОП) и др. 

От програмата за развитие на преподава-

телски компетенции всеки преподавател / 

изследовател може да избере подходящ за 

него модул.  
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За успешното реализиране и на двете 

програми в това направление  центърът може 

да си сътрудничи с различни факултети, де-

партаменти, центрове, самостоятелни звена и 

административни структури в университета, 

като разчита на тяхната експертна помощ. Те 

са отворени за обогатяване с учебни модули и 

теми, предложени от самите преподаватели. 

 

Направление 2. Развитие на компетенции 

за научноизследователска работа 

Образователните услуги и дейности в това 

направление са насочени към подпомагане и 

развитие на няколко групи компетенции и се 

реализират чрез Програма за развитие на 

научноизследователски компетенции. Тя 

включва следните учебни модули и примерни 

дисциплини: 

√Модул А. Академични умения и компе-

тенции за научно-изследователска работа: 

- Планиране и управление на проекти 

- Академично писане 

- Работа с библиографски софтуер 

- Цитиране и изготвяне на библиограф-

ски справки 

- Мениджмънт и лидерство 

- Използване на технологии, които по-

добряват ученето 

- Развитие на изследователските умения 

- Презентационни умения 

- Работа в екип 

- Развиване на умения за научно 

ръководство 

- Спазване на етичните норми в науч-

ните изследвания 

- Създаване на отговорна изследовател-

ска иновация 

√ Модул Б. Компетенции, свързани с 

преподавателска и изследователска 

мобилност: 

- Планиране и управление на 

мобилността 

- Законови и административни въпроси 

на мобилността 

- Интеркултурна комуникация 

- Чуждоезикови умения 

√ Модул В. Компетенции за създаване и 

участие в научни мрежи: 

- Интердисциплинарно взаимодействие 

- Менторство 

- Създаване и ръководство на научна 

мрежа 

- Работа в научни мрежи 

√Модул Г. Компетенции за 

взаимодействие с различни организации и 

бизнес компании: 

- Изграждане на връзки с бизнеса 

- Трансфер на технологии 

- Стажуване 

- Работа с индустрията и 

предприемачество 

- Представяне на пазара на труда 

√ Модул Д. Компетенции за планиране на 

кариерното развитие: 

- Кариерно, лично и професионално 

развитие 

- Планиране на кариерното развитие 

- Себепредставяне 

- Търсене на работа 

От програмата за развитие на научно-

изследователски компетенции всеки препода-

вател / изследовател може да избере подхо-

дящ за него модул и дисциплина(и). Отворена 

е за обогатяване с учебни модули и дисцип-

лини, предложени от самите изследователи. 

 

Управленски условия за стартиране на 

дейността на университетски център за 

продължаващо образование, квалифика-

ция и кариерно развитие на академичния 

състав 

 

От управленска перспектива за успешното 

реализиране на посочените дейности на цен-

търа е важно също така да се разработят:  

- Правилник за управление на центъра и 

Работна програма на центъра, която описва 

конкретни дейности, периода на тяхното 

осъществяване и отговорните за това лица. 

- Политика за управление на кадрите, 

която е насочена към създаването на ефекти-

вен работен екип и неговата подготовка (на-

чална и текуща, продължаваща) за работа, 

както и изграждането на споделена от екипа 

организационна култура, която съчетава цен-

ности, норми, очаквания, убеждения, и в ос-

новата на която стоят ясни канали за комуни-

кация.  

- План за управление на средата и ре-

сурсно осигуряване на следните видове ресур-

си:  

o Материални ресурси – осигуряване на 

място,  където да се осъществяват основните 

дейности на центъра, техническо оборудване, 

канцеларски материали и други. 

o Информационни ресурси – осигурява-

не на необходима информация, литература, 
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материали за обучение и консултиране, ин-

тернет достъп и други. 

o Финансови ресурси – осигуряване на 

финанси за осъществяването на дейността на 

центъра, както и възможности за финансира-

не чрез ръководство и/или участие в проекти.  

- План за управление на промените, 

който позволява по-лесна и осмислена адап-

тация на работата на центъра спрямо възмож-

ни промени или рискове. Тези промени могат 

да са продиктувани от външни за центъра, 

обективни обстоятелства като развитие на 

политики за подпомагане на академичния 

състав в университетите на ниво министерст-

во / агенция; създаване и / или промяна на 

стандарти за академично преподаване и др. 

Промените могат да бъдат повлияни и от вът-

решни фактори като промяна на организация-

та на работа, промяна на екипа, структурни 

промени или промени в технологията на дей-

ностите и др.  

- Стратегия за популяризиране на дей-

ностите на центъра – в рамките на универ-

ситета и извън него. 

- План за управление на взаимодейст-

вието с други центрове / звена в университе-

та и с организации извън него. 

- Система за проследяване на качест-

вото на предоставяните услуги, която 

включва осъществяването на текущ монито-

ринг и контрол, вътрешни одити с цел самоо-

ценка и външно експертно оценяване на пре-

доставяните дейности и резултатите от тях. 

Концептуализирането на модел на универ-

ситетски център за продължаващо образова-

ние, квалификация и кариерно развитие на 

академичния състав е работа на идейно ниво, 

когато се „ражда” и „облича” в думи една 

идея, едно намерение, една цел. Проектира-

нето на дейността на центъра изисква предп-

риемане на конкретни стъпки, за да се реали-

зира идеята. Сред тях са:  

- Представяне на концепцията за създа-

ване на центъра пред ръководните органи на 

университета. Получаването на подкрепа от 

ректорското ръководство още на етапа на 

създаването на концепцията е условие за  

успешното му развитие. 

- Разработване на документи за ефек-

тивното функциониране на центъра: 

o Правилник за работата на центъра. 

o Процедура за участие в дейностите на 

центъра и съответната й документация.  

o Визуална идентификация на центъра – 

създаване на лого. 

- Утвърждаване на работна програма за 

дейностите на центъра за период от 1 до 3 

години.  

- Разработване на он-лайн платформа 

на центъра.  

- Начално (пилиотно) проучване на 

потребностите от обучение: 

o Изготвяне на аналитичен доклад  с ре-

зултатите от проучването. 

o Планиране на обучения за следващата 

академична година.  

o Обучение на обучители (при необхо-

димост) и др. 

Този примерен дейностен план/ програма 

за стартиране на работата на центъра може да 

бъде обогатен и с реализиране на някои от 

вече описаните основни дейности – инфор-

миране, консултиране и обучение – опреде-

лени в резултат от проучването на потребнос-

тите на целевата група.   

 

Заключителни думи – кратка рефлексия 

 

В българските университети все още идеи-

те и практиките за изграждане на системи за 

продължаващо образование и вътрешно-

университетска квалификация на преподава-

телите / изследователите са доста хаотични и 

проектно зависими. Изграждането на целена-

сочени и концептуално обосновани модели за 

създаване и развитие на звена / центрове за 

продължаващо образование, квалификация и 

кариерно развитие на академичния състав 

към университетите е не само необходимо, но 

и практически значимо, особено в настоящата 

ситуация, в която на национално ниво липсва 

стратегия за подготовка на преподаватели за 

университетите и стандарти за качество на 

университетското преподаване. Както често 

се случва, промените и иновациите на инсти-

туционално ниво могат да катализират и та-

кива на национално, стратегическо ниво. Това 

добавя още нещо в мисията на университети-

те като културни, образователни и изследова-

телски организации – „да бъдат във форма” 

(по думите на Ортега и Гасет) да се съберат и 

концентрират в себе си, да живеят нащрек, 

напрегнато и гъвкаво, нищо да не им е без-

различно” (по: Ортега и Гасет, 2016, с. 20).  

 

Бележки 

 

[
1
] Добри примери могат да се видят в 

Durham university (UK). Professional Support 

Service – https://www.dur.ac.uk/cla/; Cornell 

https://www.dur.ac.uk/cla/
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3
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ABSTRACT: The development of modern society necessitates changes in all spheres of life. These changes 

enter in all educational degrees, as a relationship of all educational systems all over the world. New require-

ments are placed on the educational system, which are dictated by the modern public needs. The new education-

al paradigm puts in the center of the education the student, learner and his active position on acquiring 

knowledge and information, developing critical thinking and skills and their practical application. The change 

necessitates modern pedagogical technologies that prefer educational forms and methods directed to personally 

orientate pedagogical system.  

The aim of the present report is to introduce the main aspects of education in Bulgarian language and me-

thodic in nature knowledge and the related integrative relationships in preparating the students future primary 

teachers. 

The present report contribute to increase the professional competence of college students through implemen-

tation of integrative relationships in the process of education in Bulgarian language, verbal and written commu-

nication, theory of literature and methodic in education in nature knowledge. It helps to improve effectiveness of 

educating individual training disciplines through integrative relationships, collaboration and their common sub-

jects. The process of modernization changes the traditional understanding of academics. Problems encountered 

during the lecture, seminar and practical exercise go beyond one discipline. It is based on the relationships be-

tween the individual disciplines. Making integrative links between the training disciplines, collaboration and 

general interest leads to an increase in the quality of the learning process.  

Key words: students, education in Bulgarian language, methodic in education in nature knowledge 

 

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преслав-

ски” – № РД-08-138/08.02.2018 

 

Въведение 

 

Ускореното развитие на съвременното об-

щество налага промени във всички сфери на 

живота. Тези промени навлизат и във всички 

образователни степени като обвързване на 

образователните системи по света в контекста 

на глобализирания икономически обмен. 

След Болонския процес и приемане на страте-

гия Европа 2020 се формира общоевропейско 

образователно пространство за всички степе-

ни на образование. „Обществото на знанието“ 

изисква гражданите да придобиват такива 

знания и умения, които отговарят на потреб-

ностите на пазара на труда. Знанието придо-

бива приложение в практиката и е двигател 

на икономическото развитие. Поставят се но-

ви изисквания пред образователната система, 

които са продиктувани от съвременните об-

ществени потребности. Новата образователна 

парадигма поставя в центъра на обучението 

студента, обучаемия и активната му позиция 

по отношение на придобиване на знания и 
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информация, развитие на критично мислене и 

умения на практическото им приложение.  

Приоритетна е задачата за създаване на 

системи с високи академични стандарти за 

качествено образование. Основна роля при 

осъществяване на промените се възлага на 

човешкия фактор – преподавателя, който на-

лага усъвършенстване модела за първоначал-

ната подготовка на студентите. Осем ключови 

компетентности са посочени в Европейската 

референтна рамка [2], а в Европейската ква-

лификационна рамка [3] са изведени необхо-

димите умения в информационното общест-

во. Първата ключова компетентност е езикова 

компетентност и комуникация на майчиния и 

чужд език. ”Компетентността може да се ана-

лизира както в количествен, така и в качест-

вен план. В количествен план тя е съвкупност 

от умения на личността, т.е. понятията „ком-

петентност“ и „умения“ се отнасят както цяло 

към неговите части. В качествен план компе-

тентността е нещо повече от интеграцията на 

знания и умения, защото има нужда от добав-

ка, която да се отнесе към връзката „характе-

ристиките на личността“ и „изискванията на 

извършваната от нея дейност“.[1,с.439] Мо-

дернизирането на образованието е отговор-

ност и предизвикателство пред съвременния 

учител, преподавател, защото премества те-

жестта от това, което той преподава, към 

процеса на усвояване от обучаемия. Продук-

тивното педагогическо взаимодействие в 

процеса на обучение предполага диалог меж-

ду участниците и превръща обучаемия в су-

бект на учебно-възпитателния процес, а пре-

подавателя в партньор. Осъзнатата промяна 

налага съвременни педагогически техноло-

гии, които отдават предпочитание към форми 

и методи на обучение, насочени към лично-

стно ориентирана педагогическа система и се 

базират на използване на активни методи на 

обучение и осъществяване на интегративни 

връзки с цел цялостност на обучението. 

Целта на настоящата публикация е пред-

ставяне на основните аспекти в обучението 

по български език и методика на природозна-

нието и свързаните с тях интегративни връзки 

при подготовката на студентите, бъдещи на-

чални учители. 

От целта произлизат следните задачи: 

1. Повишаване на професионалните ком-

петенции на студентите колежани чрез осъ-

ществяване на интегративни връзки в процеса 

на обучение по български език, устна и пис-

мена комуникация, литературознание и мето-

диката на обучение по природознание. 

2. Повишаване на резултатността при обу-

чението по отделните учебни дисциплини 

чрез осъществяване на интегративни връзки, 

сътрудничество и обща тематика. 

 

Изложение 

 

Колеж - Добрич е част от структурата на 

Шуменския университет «Епископ Констан-

тин Преславски». В колежа се осигурява под-

готовка в образователно - квалификационна 

степен “професионален бакалавър”. Обуче-

нието в специалностите Начална училищна 

педагогика и информационни технологии и 

Начална училищна педагогика и чужд език е 

отговор на съвременните тенденции за цяло-

стна фундаментална общотеоретична  и прак-

тическа подготовка. Тя осигурява интегра-

тивни и интердисциплинарни знания и адек-

ватен личен опит, съответстващи на бъдещата 

професионална дейност – формиране на ком-

петенции за педагогическа реализация в на-

чалната степен на образователната система. 

Независимо от източниците на знания и 

информация обучението е логоцентрично, 

начините на преподаване и изпитване са 

свързани със словото. „Универсалността на 

функциите на обучението по български език 

(ОБЕ) се основава на интегриращата му роля 

сред другите учебни предмети. Езикът не са-

мо създава условия за функционирането на 

всички комуникативни системи, той им при-

дава някои свои функции и изпълнява функ-

ции на система  „транслатор“. Системите 

транслатори преобразуват създадените идеи и 

ги приспособяват към нуждите на обществе-

ната практика“[4,с.98]. Средищна е  ролята на 

ОБЕ, защото осигурява възможност за изуча-

ване на всички човешки проявления. Поня-

тието комуникация означава обмен на съоб-

щения, които са под формата на писмени и 

устни текстове. Комуникативната компетент-

ност е непрекъснат процес на усъвършенст-

ване на човешките възможности за езиково 

общуване. 

Обучението в  Колеж – Добрич включва 

задълбочена подготовка, която е основа за 

професионална реализация.  

Теоретичната подготовка се осъществява 

чрез задължителни, избираеми и факултатив-

ни учебни дисциплини. По време на аудитор-

ната работа студентите представят самостоя-

телна работа под формата на  разработване на 
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реферати, презентации, участие в проекти, 

кръгли маси, научни форуми, курсови работи 

и др. Практическата подготовка се осъщест-

вява по време на практическите упражнения и  

при различните видове практики и летен 

стаж, които дават възможност за подготовка в 

реална работна среда. 

Студентите в ОКС професионален бака-

лавър, подготвящи се за начални учители, 

изучават дисциплините Съвременен българ-

ски език, Устна и писмена комуникация, Ли-

тературознание, Методика на обучението по 

български език, Методика на природознание-

то и др. 

Обучението по български език  на колежа-

ните попълва дефицити, обогатява, задълбо-

чава и надгражда лингвистичните знания в 

традиционно приетия ред и последователност 

– фонетика, словообразуване, лексикология, 

морфология, синтаксис, стилистика. „В един-

ство се разглеждат езиковата система на 

българския език, речевата дейност и езикови-

ят материал – текстовете, които са резултат 

на речева дейност [6,с.44].“ Работата се базира 

на постановката на  Шчерба, според който 

езиковата система и текстовете се разглеждат 

като различни аспекти на единствено дадена-

та в опита речева дейност. От една страна, 

знанията за езиковата системност се проявя-

ват чрез правилата за построяване на изрече-

ния и текстове, а от друга страна, целите на 

общуване и речевата ситуация определят ези-

кови единици и семантични значения, необ-

ходими за функционалните стилове. Студен-

тите усвояват и автоматизират начини за 

съставяне, оформяне, предаване и представя-

не на писмени и устни текстове.  Съставят и 

анализират текстове, свързани с природна и 

обществена среда. Формират умения за ана-

лиз, който след това използват по методика 

на природознание 

Дискурсната практика обуславя връзката 

на даден текст и социалната дейност като 

усъвършенства продукцията и рецепцията на 

обучаемите. Усвояването на богатството на 

българския език е белег за висока култура на 

речта, за усвоени умения за целенасочено 

общуване в различни социални сфери. Тези 

знания и умения намират приложение в про-

цеса на обучение по методика на природозна-

ние и при  провеждане на студентски инициа-

тиви, и медийни изяви.  

Обучението по литературознание обхваща 

знания за художествени и нехудожествените 

типове текст, последователността на възник-

ване на определени естетически направления, 

произход и специфика на жанровете, стили-

стични тропи и фигури в литературните тек-

стове, интертекстуалност и сфери на интер-

текстуалността и др. Лекционният курс пред-

ставя в хронологичен план литературните на-

правления от гледна точка на историзма и 

културните специфики. Представените ма-

териали се осмислят, и анализират. Интер-

претацията и разсъжденията формулират 

изводи, на базата на които се надграждат 

знания и по методика на природознание. Об-

щуването с художествената литература и спе-

циалната терминология способства за разкри-

ване на смисъла и значението на текста, а 

личната интерпретация като продуктивна ре-

чева дейност изразява житейския опит, свето-

гледа и ценностната система на обучаемия. 

Общуването с книгата, независимо на какъв 

носител е тя, разширява професионалната 

култура на бъдещия учител и заедно с това 

обогатява активния му речник. 

В семинарните упражнения се осмисля 

теоретичната подготовка.  Тя се превръща в 

завършен акт, когато се основава на овладени 

вече речеви умения и навици за възприемане 

и създаване на пълноценни текстове. Видове-

те анализ на ниво дума, изречение, текст – 

фонетичен, морфемен, словообразувателен, 

лексикален, морфологичен, синтактичен, тек-

столингвистичен – автоматизират алгоритъма 

на процедурата и практическото й прилагане. 

На семинарните упражнения се съчетава са-

мостоятелна работа и работа по двойки с цел 

повишаване на резултата, задълбочаване и 

затвърдяване на собствените умения за ана-

лиз, но и изграждане на точен критерий за 

самооценка и оценка на партньора. Дискусия-

та и аргументираният коментар пред цялата 

група още веднъж не само затвърдява знания-

та, но и усъвършенства устния индивидуален 

изказ. Това е особено важно за бъдещия нача-

лен учител, защото при реалната работа с 

учениците той ги учи на правоговор и пра-

вилно усвояване на изучаваните нови поня-

тия. 

В семинарните упражнения по литерату-

рознание преобладава дискусионната форма. 

Умението за разкриване на изразните средст-

ва, за осмисляне на тяхната функция в текста 

и идентификацията на жанровата принадлеж-

ност на фолклорни, повествователни, лириче-

ски и др. текстове е творческа задача. Тя по-

ражда активно обсъждане, докато разчитане-

то на посланията и интерпретацията на тек-
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стове е неизчерпаем процес, който провокира 

аргументирано собствено мнение и спорове. 

Съпоставката на различни творби – мит, 

фолклор, литература или текстове от различ-

ни жанрове – само авторски, само фолклорни 

или авторски и фолклорни – превръща теоре-

тичните знания в източник за творческо кри-

тическо мислене и обобщения, свързани с 

разглеждания проблем. Възможностите са 

многобройни и са съобразени със степента на 

усвоените знания от студентите и с уменията 

им да ги прилагат при поставени задачи.  

При семинарните упражнения по българ-

ски език необходимостта от мотивация и ре-

зултатност се проявява при подбора на тек-

стове от различни сфери на науката и живота 

– медии, художествена литература, бит, 

спорт, мода и т.н. Сравняват се текстове за 

природни обекти, художествена литература, 

публицистика с обща тематика или по отно-

шение на типа текст – описание, разсъждение, 

повествование. Извеждат се специфики, общи 

черти и стилови характеристики. Например 

съпоставка между описание на природна кар-

тина като част от повествователни текстове в 

литературата и природна сезонна картина, 

ролята на описанието на природата в лирика-

та – лирическа миниатюра, химн, ода и т.н. 

Работата върху текстове от различни области 

изостря усета към функционалните стилове и 

издига на по-високо равнище социално – кул-

турния статус на студентите колежани при 

представяне на план-конспекти, презентации, 

резюмета, реферати, курсови работи.   

Теоретичните знания и практическите 

умения по български език и литературознание 

не са самоцел, а базова основа за професио-

налната компетентност на бъдещите учители. 

Чрез тях се изграждат комплексно мислене, 

готовност да се обучават как да учат заедно 

не само в Колежа, но и в бъдещия си учител-

ски екип, да се самоусъвършенстват. Форми-

рат се умения за осъществяване на интегра-

тивни връзки с другите учебни дисциплини и 

се осъществява цялостност в процеса на обу-

чение и формиране на единна картина за све-

та. 

Усъвършенстването на личностната кому-

никативна компетентност продължава и при 

практическите упражнения по устна и писме-

на комуникация. Практическата писмена и 

устна работа върху текстове има за цел коле-

жаните да прилагат правилата на правоговор-

ната и правописна книжовна норма и да ги 

демонстрират при редактиране на чужд текст 

и при продуциране и възпроизвеждане на 

пълноценни текстове от функционалните 

стилове. Входящото ниво на обучаемите по-

казва, че всеки от тях има пропуски по отно-

шение на правопис, правоговор и пунктуация. 

Пропуските са влияние на диалектни навици 

и при устната, при и писмената реч, а при 

втората най-чести грешки са при правилната 

употреба на определителен член, правопис на 

чужди думи, слято, полуслято и разделно пи-

сане, пунктуация на сложно изречение. Об-

ръща се внимание и на отношението към гра-

фичното оформление на писмените текстове. 

Работи се самостоятелно върху текстове от 

печатните медии, реклами, публични изказ-

вания и документи. Разглеждат се текстове, 

който съдържа грешки и слабости, подлежа-

щи на редакция, като се отчита опозицията 

правилност – неправилност и се коментира 

съответната книжовна норма. Изяснява се 

понятието за грешка като отклонение от 

принципа за правилност на текста. Разглеж-

дат се видовете грешки и алгоритъмът за ко-

ригиране, установява се разликата между ре-

дакторско и коректорско четене. Редуват се 

упражнения върху чужд текст, върху дума, 

върху собствен текст.  

При продуциране на собствени текстове се 

работи на групи, самостоятелно или в екип. 

Студентите предпочитат да работят в екип, 

когато им се предостави възможност за това, 

защото така са по-уверени и компенсират 

слабостите си. Дискутира се целта на изказ-

ване, речевата ситуация, контекстът, съпоста-

вят се морфологичният, фонетичният и тра-

диционният принцип, търси се опора в лин-

гвистичните знания и се ползват в краен слу-

чай речници. Целта е максимално да се усъ-

вършенстват и тренират уменията за правил-

но речево общуване. Интерактивните методи 

– линия на времето, дърво на идеите, мозъчна 

атака и др.– са част от работната среда. Оце-

нява се правилността на речта по отношение 

на книжовната норма като приоритет, защото 

диалектното влияние е силно, а без правил-

ност се осуетява разбирането и смисълът на 

речта.  

Тревожен е въпросът за чистотата на реч-

та. Налага се мнението, че е престижна упот-

ребата на чужди думи, които често затрудня-

ват общуването, създават двусмислие или во-

дят до неразбиране. Думи като фасилитатор 

(водещ), превенция (предотвратяване), елек-

торат (избиратели),  омбудсман (обществен 

посредник) се налагат в медийното и публич-



 41 

но пространство, въпреки че имат свои съот-

ветствия в българския език. Патриотизмът се 

изразява и в отговорно отношение към чисто-

тата на родния език. Учителите са пример за 

своите ученици с речта си, те формират ези-

кови модели, на които малките ученици под-

ражават. Това поставя необходимостта сту-

дентите, бъдещи начални учители, да прите-

жават ясни критерии, самокритичност и воля 

за самоусъвършенстване на устната и писме-

ната си реч. 

Публичното представяне на есета, докла-

ди, резюмета на реферати и курсови работи са 

дискутирани по отношение на въздействие, 

интонация, сила на гласа, скорост, дължината, 

краткостта на фразата, изразителното произ-

ношение, паузите, езика на тялото и жестове-

те. Те са също умения, имащи важно значение 

в бъдещата професионална дейност. 

Ролята на функционалните стилове и уме-

нието да прецизираме текстовете, съобразно 

целта и адресата, спестяват неудобството от 

употреба на думи или произволно размесване 

на изразни средства. За съжаление обществе-

ната и медийна среда налага текстове, в които 

са взаимствани думи от младежкия жаргон. 

Тези думи навлизат и в официални стилове, 

афиши, радио- и телевизионни реклами. Изу-

чаването на стилистичните възможности на 

езиковите единици от всички равнища и на 

текста като комуникативна единица изгражда 

езиков усет и умение за нормативно правилно 

речево поведение.  

Между учебните дисциплини, изучавани 

по учебен план, съществуват интегративни 

връзки, които дават възможност за обучение 

на студентите в холистичен аспект.  Същест-

вени и важни за подготовката на студентите 

са връзките между обучението по български 

език и методика на обучението по природоз-

нание. Усвоените от студентите умения за 

правилно речево общуване им позволяват да 

представят компетентно учебното съдържа-

ние по учебните предмети, свързани с при-

родна среда пред учениците.  

Усвоените теоретични и практически уме-

ния да прилагат правилата на правоговорната 

и правописна книжовна норма, намират пряко 

приложение в работата по методика на обу-

чението по природознание. Студентите вече 

са усвоили тези умения и ги прилагат както в 

аудиторната работа по методика на приро-

дознание, така и при практическата работата 

в реална работна среда в началното училище. 

Осъществяването на интегративни връзки 

„ще позволи да се премине от локално, изо-

лирано разглеждане на различни обекти и яв-

ления към взаимносвързано, комплексно изу-

чаване. Това съдейства за повишаване нивото 

на развитие на личността. За да могат да осъ-

ществяват бъдещата си професинална дей-

ност, студентите, подготвящи се за учители, 

трябва да получат такива знания по методика. 

Трябва да се обръща внимание при профе-

сионалната подготовка на студентите да се 

провежда такъв тип обучение, при което да се 

осъществяват интегративни връзки.”(5, с.15) 

В резултат на взаимодействието и взаимо-

проникването на знанията се осъществява 

подготовка на студентите, която им дава 

възможност при работата им с учениците да 

достигат до качествено нова степен на осмис-

ляне на учебното съдържание като интеграл-

на цялост. Така у тях се изгражда способност 

за пренос и обобщение на синтезирани знания 

и умения при изучаване на обекти, процеси и 

явления, формира се нагласа и стил на синте-

зирано мислене и действие. 

В процеса на обучение по методика на 

природознание студентите се базират на при-

добитите компетенции по български език и 

литературознание. 

Например формираните умения за пред-

ставяне на текст, интонация, изразително 

произношение, правопис и други имат важно 

значение при представяне на учебни казуси, 

ситуации, примерни план – конспекти по ме-

тодика на природознание.  

По методика на обучението по природоз-

нание се усвояват умения за използване и 

анализиране на литературните произведения 

в часовете по учебните предмети, изучаващи 

природна среда. Литературните произведения 

са едно от силните средства, които помагат на 

учениците да опознават света около тях. Ху-

дожественият образ емоционално представя 

обектите и явленията от природната среда. 

Съдейства за разширяване и уточняване на 

представите на учениците за природата, за-

щото през призмата на художественото слово 

природата оживява, животът в нея се разкри-

ва с багри и форми и буди дълбоки преживя-

вания. Студентите се учат да използват лите-

ратурните произведения за представяне обек-

ти и явления и за представяне на положител-

ни примери и отношения. Например силно 

въздействат детските приказки, разкази, сти-

хотворения, илюстрирайки определени расте-

ния, животни, обекти и положителни отно-
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шения. Важно е студентите да имат изградени 

умения да използват в уроците по природоз-

нание добрите литературни примери и да 

умеят да анализират произведения, които по-

магат за възпитателното въздействие върху 

малките ученици. Необходимо е бъдещите 

начални учители да използват възможностите 

на учебното съдържание и на литературните 

произведения, за да формират положителни 

личностни качества. В урока, свързан с при-

родна и обществена среда, се използват още 

гатанки, пословици, поговорки и други. Те 

винаги са свързани с темата и учебното съ-

държание. Приложението на литературните 

творби в уроците съдейства за затвърдяване и 

разширяване на знанията за природна и соци-

ална среда, за възпитание, за обогатяване на 

езиковата култура и мирогледа на учениците. 

 

Заключение 

 

 Процесът на модернизация внася 

промени в традиционното разбиране за ака-

демичност. Разглежданата проблематика при 

лекцията, семинарното и практическото уп-

ражнение надхвърля рамките на една дисцип-

лина.  

 Осъществяването на интегративни 

връзки между учебните дисциплини, сътруд-

ничеството и общата заинтересованост водят 

до повишаване на резултатността и качество-

то на учебния процес.  

  Преподавателят влиза в ролята на ко-

ординатор на познавателните интереси, кон-

султант, инициатор на учебни ситуации, ба-

зирани на интегративните връзки, в които ак-

тивна е ролята на студентите. 
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GENERAL EDUCATION ASPECTS OF BULGARIAN MUSIC EDUCATION IN CONNEC-

TION WITH THE IMPLEMENTATION OF MUSIC PERCEPTION 

 

Boris Ovnarski 

 
ABSTRACT: This article aims to highlight the main guidelines to the education in music in the context of the 

contemporary innovations after 1989, ensuing from and targeting the synchronization of Bulgarian education 

with the European educational strategies, but targeted at establishing their own model based on the European 

values. The article concerns also some questions on the realization of the activity of perception of music and 

emotional responsiveness of the students, factors have been separated into subjective and objective, and three 

main phases stand out as important to realizing this activity. 

Key words: education, music, perception, emotional responsiveness 

 

Личностно-ориентираният образователен 

процес в съответствие с новата парадигма на 

образованието изисква постигане на единство 

на образователна стратегия и насоченост, 

което да доведе до изграждането на т. нар. 

„творческа личност”, което се свързва със 

създаването на условия за самостоятелност, 

изразяваща се във възможностите за самоор-

ганизация, самореализация и самооценка в 

зависимост от натрупания субектен опит, 

осъществяващо се в няколко направления: 

интелектуално, мотивационно и операцион-

но. 

В основата на образователния процес са 

залегнали иновациите. Те не могат да се раз-

глеждат единствено и само като промяна, 

отричане и отхвърляне на старото, а като но-

вовъведение, свързано с въвеждането на нови 

методи, форми, принципи, правила и пр.  

Иновациите в българската образователната 

политика в основата си са отражение на гло-

бализационните образователни европейски 

процеси. Те са резултат от интелектуалния 

стремеж на човека към прогрес във всички 

области на живота и социума и негов про-

дукт. Иновациите в българската образовател-

на политика се отнасят до: 

- Образователната парадигма, т.е. нейната 

цялостна промяна, обхващаща конструктив-

ните й елементи – концепция за развитие, 

дефиниране на мисията на образованието и 

крайните резултати; 

- Дейността на педагога - промяната засяга 

начина на преподаване, т.е. от педагога се 

изисква да стимулира самознанието у учени-

ка, да го насочва, направлява, подпомага и 

контролира при овладяването на новото поз-

нание; 

- Образователното съдържание, т.е. то да е 

конструирано така, че да дава най-важни, 

основни познания и да залага на интегратив-

ността между тях; 

- Интерактивността в обучението, т.е. ак-

тивно взаимодействие между педагога и уче-

ниците и превръщането им в равностойни 

субекти в процеса на обучение. В този 

смисъл, технологиите на интерактивното 

обучение могат да бъдат изключително раз-

нообразни; 

- Контрол върху качеството, т.е. учебното 

съдържание по всяка дисциплина трябва да е 

така организирано, че в него да залегнат ясни 

и точни правила за наблюдение и контрол. 

Когато се говори за български модел на 

образование, това означава да се открият оне-
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зи ориентири в традиционното  образовател-

но пространство, които да доведат до преос-

мисляне и присвояване на иновационните 

дидактически търсения и подходи за постига-

нето и успешното функциониране на такъв 

учебен процес, който да е в унисон с евро-

пейските образователни стратегии, от една 

страна, и с нововъведенията в световната 

педагогика. 

В българската педагогическа практика ка-

то основна структурна единица урокът остава 

традиционен, но именно новата образовател-

на парадигма трябва да доведе до преодоля-

ването на неговия репродуктивен характер, 

т.е. да се използват такива методи и форми, 

които да поставят учащия се в активна, 

търсеща позиция. Това означава от под-

държащо (от т.нар. възпроизводство на зна-

ния) обучението да се трансформира в инова-

ционно, т.е. такъв тип обучение, който да 

провокира творческото и критично мислене. 

Оттук следва и подборът и прилагането на 

такива методи на обучението, които да сти-

мулират мисленето и креативността на обуча-

ваните и да ги поставят в позицията на актив-

ни партньори с педагога, а това означава 

търсенето на интерактивна образователна 

среда, което се свързва с интензивна комуни-

кация между субектите в образователния 

процес; разнообразни дейности, провокиращи 

логическото мислене; емоционална обагре-

ност на педагогическия процес и стимулиране 

на рефлексивните способности, което да пра-

ви обучаемите активни субекти на познание-

то, т.е. в основата на обучението се поставя 

саморазвитието, самообучението и самовъз-

питанието, контролирано от преподавателя. 

Всеки един обучаем е преди всичко лич-

ност, индивидуалност, която задължително 

трябва да има отношение към собственото си 

обучение, изпълнение (желание), стремеж за 

успех, мотивация за по-високо ниво, интере-

си, емоционален комфорт, състояние на емо-

ционално благополучие, които подпомагат 

самоактивизацията и оказват много голямо 

влияние върху неговата психическа актив-

ност, върху значимостта на това, което изуча-

ва, и приложението му при други, променени 

условия, в други ситуации. 

Подборът на методите е в пряка зависи-

мост от: 

- конкретната цел и сложността на новото 

познание; 

- психо-емоционалните и възрастови осо-

бености на обучаваните; 

- субектния им опит. 

Съвременните деца имат изисквания и 

потребности, психика и ценности, които 

трябва не само задълбочено да се познават, но 

и умело да се направляват. Това не може по 

друг начин да се осъществи, освен ако не се 

създават условия за активна личностна проя-

ва на детето, които да трансформират отно-

шението към него, като към пасивен реципи-

ент на знания и умения. Това са условия, от-

ношение и форма на общуване, чрез които 

детето да се самоосъзнава като пълноценно 

човешко същество, активно изследващо сре-

дата, анализиращо поведението си, конструи-

ращо познанието си на базата на субектния си 

опит, активно взаимодействащо с другите, 

формиращо определена ценностна система и 

отношение към света. 

Новите учебни програми по всички общо-

образователни предмети в българското учи-

лище са съставени на базата на ЕКР (Евро-

пейската квалификационна рамка за учене 

през целия живот) и специфичните изисква-

ния ДОС (Държавни образователни стандар-

ти) за различните учебни предмети. На осно-

вата на изискванията на ЕКР са формулирани 

ДОС, включващи усвояването на различни 

общи и специфични /в зависимост от учебния 

предмет/ компетентности. 

Областите на компетентност са свързани с 

формирането и овладяването на знания, уме-

ния и отношения. Всяка област на компетент-

ност е представена чрез отговарящите й зна-

ния, умения и отношения, които са основни 

за придобиването на някои от задължителни-

те ключови компетентности. 

Включените области на компетентности в 

Държавните образователни стандарти /за раз-

личните степени и етапи на обучение/ са в 

пряка връзка с поставянето на определени 

изисквания в учебните програми по музика, 

отнасящи се към трите основни музикални 

дейности. Конкретно за прогимназиален етап 

това включва: музикална практика 

/музициране, възприемане на музика/, музика 

и съвременни информационни технологии, 

елементи на музикалната изразност, музикал-

ни жанрове и форми и музика, култура, об-

щество. 

Възприемането на музика, като компонент 

на компетентностната област музикална 

практика се характеризира с особености, про-

изтичащи не само от спецификата на музика-

та като вид изкуство, но и от своебразния 

начин по който се възприема, имащо отноше-
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ние към индивидуалните психически процеси 

и свойства на отделната личност. Първата и 

основна цел на музикалното изкуство, при 

досега на децата с различни музикални об-

разци е провокирането на интереса и подбуж-

дането на емоционалната им отзивчивост. 

Емоционалната отзивчивост е изходната 

база, върху която трябва да се изгражда от-

ношението. А то от своя страна е тясно об-

вързано с мисловните процеси и постепенно-

то формиране музикалното мислене и анали-

тично отношение към възприеманото музи-

кално произведение. 

Аналитичността, в основата си е насочена 

към формиране на умения за слушане и пос-

тепенно надграждане и развитие на музикал-

но-слуховите способности, намиращо конкре-

тен израз в различни музикални дейности 

като: разпознаване на музикални теми; откро-

яване на характерни музикално-

интонационни особености на произведения от 

различни епохи и пр., но основаващи се на 

субектния опит, натрупан през началния етап 

на основната образователна степен.  

Възникващите проблеми при анализиране-

то на музикалните произведения в най-общ 

план биха могли да се обособят в две групи 

от субективен и обективен характер. Към 

субективните могат да се причислят недоста-

тъчните музикално-слухови натрупвания в 

начален етап и непълните, а понякога и не-

точни теоретични познания относно стилис-

тико-жанровите особености на изучаваните 

музикални творби. Обективните имат отно-

шение към ограничения хорариум часове по 

предмета ,,Музика“ за пети, шести и седми 

клас, както и подборът на музикални произ-

ведения спрямо възрастовите особености на 

учениците, залегнал в учебните програми. 

Въпросът за подбора е от изключително 

важно значение, защото на основата тези му-

зикални образци, преподавателят трябва да 

изгради по такъв начин своята методическа 

система, че да съдейства в максимална степен 

за формирането на отношение и определени 

естетически критерии към музиката. 

В музикално-педагогическата литература 

въпросът за възприемането на музика се разг-

лежда като йерархично надградена структура, 

включваща няколко етапа: 

Първият – възприемане и формиране на 

емоционален тон, на основата на цялостния 

характер на образната сфера; 

Вторият – емоционална отзивчивост /на 

основата на емоционалния тон/ и осмисляне 

на характерните елементи на музикалната 

изразност, предопределящи основният харак-

тер; 

Третият - се характеризира с „поставянето 

на творчески задачи, които провокират въоб-

ражението, фантазията и оригиналността в 

мисленето на слушателите (Огненска, 2009, с. 

5-6). 

Протичането на така обособените етапи 

често е съпроводено от различни проблеми, 

породени от определени фактори, специфич-

ни за всеки един от етапите. 

Първият етап е изключително важен, за-

щото е свързан с първите емоционални реак-

ции, предопределящи формирането на отно-

шение, което ще предопредели по-

нататъшното протичане на следващите етапи. 

От значение е начинът по който ще бъде 

представено произведението, предварителна-

та информация, насочването на вниманието 

към някои съществени особености, които да 

провокират въображението и асоциативност-

та, опората в субектнвия опит и пр., чиято цел 

е формирането положителния емоционален 

тон при възприемането. 

Изходна позиция за втория етап е форми-

раният емоционален тон, а провокираните 

при началното възприемане предметни асо-

циации, постепенно ще се трансформират в 

емоционално-предметни. И на тази основа ще 

се търси вързка с тези най-типични, опреде-

лящи компоненти на музикалната изразност, 

въз основа на които е постигната съответната 

емоция и които предопределят общият харак-

тер на изказа. Това е възможно единствено, 

ако се търси логиката на музикалното разви-

тие, но тясно обвързана с въображението и 

асоциативността на децата, без които те 

трудно биха могли да се ориентират в общото 

развитие. Ето защо е желателно произведени-

ята да носят определено програмно заглавие, 

което ще е отправната асоциативна точка и 

посока на мисълта. 

Третият етап има конкретни измерения, 

свързани с развитието на творческото въоб-

ражение, но изхождайки от формираните асо-

циативни нагласи на децата, в посока прово-

киране и развитие на музикалното мислене. 

При така надградената система, от фунда-

мента /първият етап/ зависи пълноценното 

реализиране на следващите, защото ,,за да се 

развива като творческа личност, ученикът 

трябва да се научи да възприема преди всичко 

цялото, после да отделя същественото, основ-

ното и тогава да оценява детайлите, които 
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обособяват своеобразието, неповторимостта 

на художествения факт“ (Минчева, 2009, с. 

97).  

На тази основа, М. Горанова определя въз-

приемането на музика като процес ,,протичащ 

на две нива, във всяко от което могат да се 

разграничават различни поднива: емоционал-

но-чувствено (основно) и интерпретационно-

логическо (второстепенно)“ (Горанова, 2001, 

с. 76). Интерпретирането в случая има отно-

шение към субективните посоки на възприе-

мане, в които първостепенно значение имат 

личният опит на възприемащият и степента 

му на музикалност. Личният опит би могъл да 

се разглежда в по-широк и по-тесен смисъл. 

Интерпретирането би могло да се основава 

както на натрупания житейски опит в най-

общ план /изразващо се в богатството на асо-

циациите, обща култура, натрупани вътреш-

но-слухови представи и пр./, така и на конк-

ретния музикален опит /слушателски, изпъл-

нителски и пр./. 

В още по-тесен смисъл, интерпретацията 

би могла да се разглежда като вид изпълни-

телско отношение към определена музикална 

творба и това свързва въпросите на индиви-

дуалният изпълнителски стил. Подобно тре-

тиране трудно би могло да намери място в 

образователния процес в училище, именно 

поради факта, че обособяването на характер-

ните особености на изпълнителското интони-

ране изисква сериозни слухово-теоретични 

музикални познания, а това трудно би могло 

да се осъществи в условията на общо музи-

калното образование в училище.  

Ето защо, единствено верният път към ре-

ализиране на второто ниво при възприемане-

то на музика е да се провокира мисленето на 

децата в посока интерпретиране на фактите и 

явленията по най-естествения за тях начин, 

изхождайки от собствения им житейски опит 

и натрупани до момента познания /не само 

музикални/.  

В българската музикално-педагогическа 

литература, организирането и реализирането 

на дейността възприемане на музика се разг-

лежда като триетапен процес - 

,,подготвителен (художествено-

илюстративен), демонстрационен (предоставя 

възможност за начално представяне на обра-

за) и същински (представя се първото слуша-

не на музикалната творба)“ /Н. Огненска, Г. 

Стоянова/. 

По-подробно анализиране на етапите при 

запознаването с ново музикално произведе-

ние се среща при П. Минчева и има отноше-

ние към формирането на предварителна наг-

ласа, т.е. насочване посредством използване-

то на различни подходи: създаването на под-

ходяща емоционална атмосфера чрез беседа, 

включваща сведения за композитора, епохата 

в която е творил, любопитни факти около 

създаването на произведението и др. (при по-

големи ученици), същностната характеристи-

ка на етапите (Минчева, 1994, с. 91). 

При осъществяването на аналитичните 

дейности в процеса на реализиране на дей-

носттта възприемане на музика, могат да се 

откроят някои по-сериозни проблеми, имащи 

отношение към формата и формообразуващи-

те принципи в музикалното развитие, изхож-

дайки от емоционално-чувствената сфера и 

търсейки определени закономерности в логи-

ката на музикалния изказ. За да се провокира 

музикалното им мислене в правилната 

/вярната/ посока е необходимо да се изходи 

от натрупаното наличното познание и по пътя 

на сравнението /посредством търсенето на 

аналогии с изучавани или изобщо познати 

произведения/ да се открояват съществените 

моменти в музикалното развитие. 

Относно аналитичните задачи при възпри-

емането и осмислянето на музикално-

художествения материал, в учебниците по 

музика се наблюдават почти еднотипни зада-

чи. Естествено, това не би могло да се отчете 

като негатив в съответните издания, защото 

обособяването им изпълнява единствено фун-

кцията на ориентир за посоката, към която да 

се развиват аналитичните умения на децата. 

Оттук нататък, всичко зависи от преподава-

теля, как и по какъв начин ще съумее да ги 

вплете в собствената си методическа система, 

по начин, който да развива и надгражда тези 

умения.  

Цв. Коловска разглежда в по-широк аспект 

въпроса за аналитичното мислене, обвързвай-

ки го не само индивидуалния преподавателс-

ки подход, но и като средство за „разкриване 

богатството на речта“ (Коловска, 2011, с. 26). 

Това има отношение към обогатяването на 

понятийния апарат на учениците, а оттук и 

вербалните възможности за по-пълна, ясна и 

точна аналитична посока на мисълта. 

В редица статии, посветени на въпроси, 

съпътстващи организацията и реализирането 

на часовете по музика се посочва, че един от 

основните обективни проблеми е свързан с 

недостатъчното време, необходимо за възп-

риемането на музикалните произведения и 
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реализирането на определен кръг от анали-

тични задачи. Поради тази причина в педаго-

гическата практика се открояват два подхода. 

Единият е насочен към възприемане на цяло-

то произведение или отделна част /при цик-

личните/ и най-общ анализ, а другият – не-

пълно изслушване на произведението, но 

съпроводено с по-разширен анализ. И двата 

подхода по своята същност са неправилни и 

за да се избегне това е необходимо предвари-

телно планиране организацията на провежда-

не на часът по музика, по начин, който да 

позволи не само цялостно прослушване, но и 

задълбочен анализ, т.е. да се оптимизират по 

възможно най-ефективния начин всички дей-

ности, за да се гарантира пълноценно изпъл-

нение на дейността възприемане. 

Аналитичната дейност има отношение към 

развитието на музикално-познавателните 

способности, като част от структурата на му-

зикалността, обхващаща когнитивно-

емоционалният й компонент. И на тази осно-

ва да се развиват емоционално-оценъчните 

способности. 

Дейността възприемане на музика не би 

трябвало да се разглежда като отделен, смос-

тоятелен компонент при реализирането на 

часът по музика. Той е неразривно свързан с 

всички други дейности. Например, изпълне-

нието на една песен също е свързана с пред-

варително й възприемане, емоционалният тон 

и реакция, формирането на отношение, из-

пълняващи функцията на предварителна наг-

ласа, без която е невъзможно овладяването й 

по начин, при който да се търси изпълнителс-

ка интерпретация на основната емоция. 

Предварителната нагласа и формирането 

на позитивно отношение към съответната 

дейност трябва да се разглеждат в неделима 

връзка с поставянето и изпълнението на раз-

лични творчески задачи, чиято цел е не само 

провокиране на аналитичното мислене, фор-

миране на познания и по-трайното им закреп-

ване и пр., но и да въздействат върху разви-

тието на емоционалната сфера на обучавани-

те.  

Това несъмнено рефлектира и с темпера-

ментовите особености на обучаваните, особе-

ностите на протичане на психическите им 

процеси и свойства, но провокира въображе-

нието и фантазията им при възприемането на 

музиката. 

В заключение, би могло да се обобщи, че 

насоките в българската образователна сфера 

след 1989 г. рефлектират и върху процесите 

на цялостната организация на музикалното 

обучение, в това число и върху реализирането 

на дейността възприемане в часовете по му-

зика. Новите педагогически идеи конкретно 

се съотнасят към индивидуалните методичес-

ки системи на учителите по музика, имащи 

отношение към подбора на такива методи и 

форми, съобразно индивидуалните психичес-

ки особености на всеки обучаем, чрез които 

да се изгражда стройна логически организи-

рана система за развитие и усъвършенстване 

на уменията за възприемане на музиката и 

като цяло на музикалното мислене. 
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pedagogical, skills’ development’s, andragogycal, heutagogical and paragogical), as well as some effects in the 
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Едва ли някой би оспорвал факта, че ка-

чествено образование на учениците могат да 

предложат само „качествени учители”, под-

готвени в университетите чрез качествено 

обучение. И обществото очаква  именно това 

от висшите училища – да дадат качествено 

образование на педагогическите специалисти, 

работещи в системата за предучилищно и 

училищно образование.   

В конкретния случай под качество на пе-

дагогическото образование на бъдещите учи-

тели се разбира постигането на предварител-

но определени цели на обучението (според 

държавния стандарт за подготовка на педаго-

гически специалисти), в съответствие с пот-

ребностите на конкретна целева група учащи 

(бъдещи учители) и работодатели (училищни 

директори и ръководители от сектора на об-

разованието),  в условията на ефективно уп-

равляван активен и интерактивен учебен про-

цес. С други думи, качествен учебен процес е 

налице: 

 когато учебната работа е коректно пла-

нирана, организирана, ръководена и контро-

лирана; 

 когато учебното съдържание гарантира 

усвояване на компетентности от бъдещите 

учители за изпълнение на професионалните 

им функции, според държавния образовате-

лен стандарт за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти (Наредба 12, 

2016); 

 когато учебното съдържание се усвоява 

в условията на активен и интерактивен уче-

бен процес, реализиран чрез разнообразни 

методи и с използването на съвременни обра-

зователни технологии и технически средства; 

 когато учащите са наистина партньори 

на преподавателя и отговорни субекти на 

образователния процес -  активно включени 

на всички етапи от неговото организиране, 

реализиране и оценяване и до известна степен 

– в процеса на планиране, т.е. когато от тях 

нещо зависи; 

 когато преподавателят е:  мотивиран за 

работа и добре подготвен (по отношение на 

учебното съдържание, методиката на обуче-

ние, диагностиката и контрола на групата 

учащи и използването на груповата динамика 

по време на обучението); с отворено съзнание 

към предложения, идеи, мнения и позиции на 

учащите, които приема за партьори в съвмес-

тната учебна работа, способен е на сътрудни-
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чество и овластяване на учащите, а при необ-

ходимост е и добър конфликт-мениджър; 

 когато микроклиматът е позитивен, 

стимулиращ, мотивиращ, творчески, основан 

на уважение, диалог и сътрудничество; 

 когато в резултат на този процес бъде-

щите учители придобиват самочувствие, мо-

тивация и компетентности, които са им необ-

ходими за упражняване на учителската про-

фесия. 

В този контекст много са факторите, които 

обуславят качеството  на обучението – мате-

риалната среда, микроклиматът, участието и 

поведението на учащите, преподавателят като 

„диригент на оркестъра” в ролята му на обра-

зователен мениджър и пр. (по-подробно виж: 

Гюрова, В. и др. , 2009; Гюрова, В., 2011, тре-

та глава; Гюрова, В., 2013, с.163-190).  Всич-

ки тези фактори се отразяват върху крайния 

резултат от обучението със своите ефекти.  

 

Университетският преподавател фактор за 

мотивация на бъдещите учители 

 

Безспорно университетските преподавате-

ли, с техните компетентности и личностни 

качества, заемат водещо място сред фактори-

те, гарантиращи качество на подготовката на 

бъдещите учители. Те не просто преподават 

конкретно учебно съдържание - те са водещи 

експерти (учени) и модел за организиране и 

реализиране на учебната работа по отделните 

дисциплини, в която втъкават своята препо-

давателската философия. Те вдъхновяват и 

мотивират, убеждават и насочват бъдещите 

учители с вещина и професионализъм в бъ-

дещата им професия. В много случаи и от тях 

зависи колко млади хора ще изберат да прак-

тикуват тази професия след като завършат. 

Но за да се случи това самите университетски 

преподаватели трябва да бъдат убедителни 

като учители. А това означава да отчитат 

факта, че обучават възрастни учащи (да имат 

андрагогическа грамотност), да приемат, че 

студентите имат  своя опит, знания и умения, 

натрупани през годините (особено задочните 

студенти), които се отразяват върху мотива-

цията и отношението им към учебната работа. 

Поради тази причина, ако това, което им 

предлага преподавателят, се разминава с това, 

което очакват, активността и мотивацията им 

за учене спадат. При сериозни разочарования 

от процеса на обучение (от това, което се 

случва в учебната зала) или от компетент-

ността и поведението на конкретен препода-

вател някои студенти дори се отказват от по-

нататъшно обучение (преди края на бакала-

върската програма). Ефектът от това разоча-

рование за учителските специалности се изра-

зява в намаляване броя на студентите, а за 

образователната система – в по-малкия брой 

подготвени млади учители. А факт е, че още 

сега в България се чувства недостиг на учите-

ли под 40-годишна възраст. И този недостиг 

ще се увеличава още повече в близките годи-

ни, с излизането в пенсия на хиляди педагози, 

чиито места трябва да бъдат заети от нови 

кадри. Затова ролята на университетския пре-

подавател като мотиватор не бива да се под-

ценява. 

 

Ефектът на придобитата в университета 

„съдържателна компетентност”от учите-

лите 

 

Когато става въпрос за университетското 

образование на учителите традиционно в цен-

търа на дискусиите се поставят различните 

компетентности (и компетенции), които те 

трябва да притежават в края на обучението 

си. Обикновено сред тях водещо място заема 

„съдържателната компетентност” – т.е. владе-

енето на съдържанието по учебните предме-

ти, които ще преподават. И ако една от тра-

диционните цели на училищното образование 

е тази да помага на учениците да разбират 

света, в който живеят и своето място в него, 

то чрез предметното обучение тази цел става 

реалистична (изпълнима). В този случай от 

това доколко бъдещите учители ще усвоят в 

университета съдържанието на своя предмет 

(или предмети) ще зависи и ориентацията на 

младите хора, които те ще обучават, в мате-

риалния и духовния свят на човечеството. И в 

това се проявява един от основните ефекти на 

академичното образование на учителите. 

Всички модели на образованието на 21 век 

отчитат, че динамично развиващият се и про-

менящият се живот през 21 век поставя пред 

хората предизвикателството от най-ранна 

възраст (още от училище) да усвояват много 

и разнообразни грамотности (или по-скоро 

компетентности или култури) - екологическа, 

кибернетическа, здравна, глобална и интер-

културна, социална и емоционална, медийна, 

финансова, културологична – свързана с из-

куствата, културните произведения, ценности 

и с творчеството. А те на свой ред изискват 

формирането на различни умения, свързани с 

търсенето и използването на информация, на 
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информационни и комуникационни техноло-

гии и различни медии, както и с живота и 

кариерата (социални умения) на всеки човек в 

една променяща се динамична среда. Но за да 

се случва това в училище, учителите сами 

трябва да притежават тези различни видове 

грамотности, което означава, че те трябва да 

станат част от учебните планове и програми 

на специалностите, подготвящи бъдещите 

учители. И в това се проявява един от основ-

ните ефекти на тяхното академично образо-

вание – да ги формира като многостранно 

подготвени специалисти, чийто интерес не се 

ограничава единствено в дисциплината или 

дисциплините, които ще преподават, а се 

простира върху различните сфери на живота 

и света през 21 век. С други думи, академич-

ното образование трябва поне да формира 

нагласата у бъдещите учители и да заложи 

основите за изграждане и надграждане през 

целия им съзнателен живот и кариера на 

„глобална”, комплексна и многостранна ком-

петентност (или по-скоро – сбор от компетен-

тности). Така бъдещите учители ще бъдат 

подготвени на свой ред да поставят основите 

на подобна глобална грамотност или компе-

тентност  у своите ученици. 

Но интересът към съответното учебно съ-

държание може да бъде провокиран само ако 

то е поднесено интересно, разбираемо и дос-

тъпно. Защото не винаги човекът, който знае 

много в дадена област, може да бъде добър 

учител. А това зависи от  неговата (на уни-

верситетския преподавател) методическа 

компетентност, която се предава и на бъде-

щите учители.  

 

Ефектът на придобитата в университета 

методическа компетентност от учителите 

 

Когато в рамките на учебните занятия се 

използват различни методи (днес популярни 

като интерактивни), тогава по естествен на-

чин бъдещите учители формират своята ме-

тодическа грамотност. Защото само с изуча-

ването на един учебен предмет – „Методика 

на обучението по..” – не се става добър учи-

тел. В това е и другото предизвикателство и 

ефект на академичното обучение на учители-

те – да заложи основите на една съвременна 

методическа грамотност у бъдещите педаго-

зи. 

В условията на бурното навлизане на ин-

формационните и комуникационните техно-

логии в живота, тяхното използване за обра-

зователни цели придава ново измерение и на 

методическата подготовка на учителите – тя 

става „технологична”. Това означава, че в 

университета бъдещите учители трябва да се 

научат не просто да преподават, а да препо-

дават чрез използването на дигиталните тех-

нологии, не просто да организират простран-

ството в класната стая, а да създават подхо-

дяща образователна среда, сърцето на която е 

отново използването на тези технологии, в 

т.ч. като виртуални образователни медии. 

Повечето от когато и да било методическа 

компетентност на бъдещите учители върви 

ръка за ръка с тяхната технологическа компе-

тентност. 

 

Ефектът на придобитата в университета 

технологическа компетентност от учите-

лите 

 

За да бъде този ефект положителен,  бъ-

дещите учители трябва да се обучават в  съв-

ременна технологична среда и от технологич-

но компетентни университетски преподавате-

ли. В противен случай те няма как да станат 

технологично компетентни учители (в което 

се състои и другото съвременно предизвика-

телство пред и ефект от академичното обра-

зование на учителите). Нещо повече, съвре-

менните учители трябва да могат да използ-

ват максимално всички предимства на ин-

формационните и комуникационни техноло-

гии в процеса на обучение, да разработват 

електронно-базирани образователни ресурси 

и да учат своите ученици как сами да ги из-

ползват, както и как да се възползват от  пре-

димствата на съвременните технологии за 

образователни цели. Това е важно, защото 

виртуалното пространство е важен елемент на 

новата образователна среда на училището на 

21 век (21
st
 century education, 2016). Но техно-

логиите имат своя положителен ефект върху 

учениците само когато са използвани за педа-

гогически цели. Това означава, че педагоги-

ческата компетентност на бъдещите учители 

продължава да е сред централните приорите-

ти на академичното им образование. 

  

Ефектът на придобитата в университета 

педагогическа компетентност от учителите 

 

Факт е, че пълноценен учебен процес с 

учениците не може да се реализира без ефек-

тивно педагогическо взаимодействие. Затова 

и традиционно важна задача на академичното 
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обучение на бъдещите учители е формиране-

то на тяхната педагогическа компетентност. 

Положителният ефект от нея е, че младите 

учители ще разбират по-добре своите учени-

ци, по-пълноценно ще общуват с тях (в т.ч. 

чрез и през информационните технологии) и в 

процеса на едно съвременно педагогическо 

взаимодействие ще възпитават у тях качества 

и ценности, които да ги приобщават към 

гражданите и човечеството на 21 век.   

Това означава в рамките на своето обуче-

ние в университета бъдещите учители да ов-

ладеят педагогическия подход (част от който 

е педагогическият такт), който е в основата на 

един пълноценнен учебновъзпитателен про-

цес с учениците. 

Според много изследователи педагогичес-

кият подход е „подход, ориентиран към учи-

теля” (Гюрова, В. 2011, Андрагогията в шест 

въпроса, пар. 1.2.). Поради възрастта на уче-

ниците в училище, учителят е този, който 

носи основната отговорност за това какво и 

как ще изучават учениците (според учебното 

съдържание по предмета, одобрено от МОН). 

Затова и в учебниците по педагогика се отде-

ля изключително внимание на учителя, на 

неговата подготовка (и поведение в класната 

стая), която да го направи компетентен да 

реализира предварително определени от него 

цели и задачи на урока и да възпитава у уче-

ниците си определени (също от него) като 

необходими на ученика и значими за общест-

вото  ценности и качества.  

Този акцент (върху ролята и задачите на 

учителя) по естествен начин налага субект-

обектните отношения между учителя и него-

вите ученици. Но от последните десетилетия 

на 20 век започва да се утвърждава все по-

категорично концепцията за „образование, 

ориентирано към ученика”, свързана с приз-

наване правото на учениците да бъдат актив-

ни участници в собственото си образование и 

възпитание. Това всъщност е концепция, раз-

вита още в началото на века от алтернативни-

те педагози (С. Френе, А. Нийл, М. Монтесо-

ри, Дж. Дюи, А. Фериер, Р. Щайнер, Р. Кузи-

не и др.) за „образование, в центъра на което е 

детето”. Тогава тази концепция е била насо-

чена към привличане на вниманието на въз-

растните, в т.ч. родители и учители, към дете-

то-ученик, като пълноценно човешко същест-

во, със свой потенциал, талант и способности, 

които просто се нуждаят от подходяща среда 

и подход, за да бъдат развити. И това води до 

трансформиране на концепцията за субект-

обектните отношения в субект-субектни. 

Друг е въпросът, че субект-обектните отно-

шения не могат да отпаднат изцяло в учили-

ще, тъй като поради своята възраст учениците 

се нуждаят от целенасочено въздействие (при 

което са обект на въздействие), за да научат 

определени истини и да се формират у тях 

определени качества и ценности. 

Алтернативните педагогики (и педагози) 

защитават идеята за промяна на училището, 

за да стане то „по мярката” на учениците, 

където те да се чувстват уважавани, зачитани, 

чути, т.е. да имат възможност да изказват 

мнения, да правят избори и да защитават по-

зиции. В този смисъл те стават субекти на 

собственото си обучение и възпитание. И така 

се развиват като пълноценни човешки същес-

тва със своите способности, дарби и таланти. 

А от това, според алтернативните педагози, и 

децата, и обществото имат единствено полза.  

В 21 век концепцията  за „образование, 

ориентирано към ученика” (към учащия) е 

обвързана и с динамиката и промените във 

всички области на живота – промени, които 

могат да накарат детето да се чувства обърка-

но или изгубено. И училището трябва да го 

научи да бъде гъвкаво и адаптивно в този 

непрекъснато променящ се свят. 

Но тази концепция има пряко отношение и 

към ускореното развитие на науките, в т.ч. и 

поради технологичните улеснения. Това оз-

начава, че учениците трябва да развият уме-

ния да достигат до актуална и вярна (от науч-

на гледна точка) информация, а вниманието 

на учителите трябва да се насочи именно към 

това – да научат своите ученици да се ориен-

тират в морето от информация, която се съ-

държа в различни източници, особено в Ин-

тернет и социалните мрежи. 

Част от педагогическата работа на учите-

лите с учениците днес е да ги формират като 

граждани – граждани на своята страна, на 

Европа (за българските ученици), но и граж-

дани на света.  

Глобализацията и свързаното с нея  

отваряне на границите, направи хората 

наднационални граждани, но и създаде 

условия локални и регионални проблеми да 

се превръщат в глобални и да изискват 

глобални решения. С други думи, за да е 

адекватен на времето, в което живее, 

ученикът трябва да притежава разнопосочни 

знания и умения, които да го направят гъвкав, 

адаптивен и креативен гражданин на света, с 

будно гражданско съзнание и чувствителност 
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към проблемите на другите и на планетата. А 

това означава училището, т.е. учителите, да 

формират у учениците си т.нар. глобална 

култура (What is 21
st
 century learning and citi-

zenship all about, 2016) . Но за да направят 

това, самите учители трябва да имат тази 

култура и компетентност и тя да е съществена 

част от тяхната педагогическа компетентност. 

Ефектът от нея е възпитанието на учениците 

като граждани на 21 век, които сами по себе 

си са уникални, неповторими личности, от 

които ще зависи и уникалността на света и на 

предстоящите постиженията в различните 

области на живота и науката. 

 

Ефектът на придобитата в университета 

компетентност от учителите да формират 

умения за учене у своите ученици 

 

Именно поради динамичните промени във 

всички области на живота през 21 век и пора-

ди многообразието от култури (знания и уме-

ния), които са необходими на гражданина на 

този век, нуждата от усвояването на нови 

знания и умения става почти ежедневна. Това 

налага и необходимостта хората да учат неп-

рекъсното и през целия си живот, като за това 

трябва да бъдат подготвени още в училище. 

Как? Като разберат света, в който живеят, 

осмислят неговите предизвикателства и усво-

ят полезни умения за учене през целия живот, 

сред които от особена важност са уменията, 

популярни като 4-те К”: креативност 

(творчество); критическо мислене; колабо-

ративност (умения да работят в сътрудни-

чество - уменията за работа в екип придоби-

ват изключителна роля в живота на гражда-

ните на 21 век); комуникативност (умения за 

общуване). Това означава да се научат да 

взимат творчески решения и да мислят кри-

тично (т.е. да не приемат за истина всяко не-

що, което прочетат или което чуят), да рабо-

тят в сътрудничество и да общуват пълноцен-

но с другите. А такива умения могат да фор-

мират у учениците само творчески развити, 

критично мислещи, способни да работят и да 

общуват пълноценно с другите учители. Кое-

то означава, че това е още един от очакваните 

ефекти от академичнато подготовка на учите-

лите и още едно, достатъчно сериозно осно-

вание  пред педагогическите факултети и 

специалности самите те да влязат в 21 век, за 

да могат да подготвят учителите на 21 век. За 

целта само промените в материалната среда 

не са достатъчни.  

Как днешните университети изграждат та-

кава компетентност у своите студенти – бъ-

дещи учители? Дали само традиционните 

педагогически дисциплини са достатъчни, за 

да могат учителите на 21 век да се подготвят 

успешно да обучават и възпитават учениците 

на 21 век? Доколко университетското образо-

вание, например, отчита, че студентите са 

възрастни учащи, което налага прилагането 

на андрагогически подход в тяхното обуче-

ние? Това са въпроси, които водят към след-

ващия ефект от академичното образование на 

учителите. 

 

Ефектът на прилагането на андрагогически 

подход в академичната подготовка на сту-

дентите 

 

Отговорите на поставените по-горе въпро-

си изискват вглеждане не само в учебните 

планове и програми, но и в учебните подходи 

прилагани в подготовката на студентите от 

педагогическите спецалности. Доколко сту-

дентите са възприемани от своите преподава-

тели като ученици, поставени в ролята на 

реципиенти на готови мнения и идеи, от кои-

то нищо не зависи (педагогически подход) 

или се отчита, че те са възрастни хора (на-

вършили пълнолетие), които имат своя опит, 

самочувствие, мнение и преценки, които ги 

поставят в ролята на активни участници в 

процеса на собственото им обучение (андра-

гогически подход). 

Тук не става въпрос за противопоставяне 

на тези подходи. Факт е, че когато трябва да 

се усвояват нови, базови знания преподавате-

лят е този, който носи цялата отговорност 

какво да преподава и как да го преподава, 

защото той е знаещият и можещият. А това са 

основни характеристики на педагогическия 

подход. И тогава не е оправдано преподава-

телят да очаква от своите студенти те да 

предложат какво да се учи или да стартира 

дискусия, по тема, която е непозната за уча-

щите.  

От друга страна, обучението на  студенти-

те има всички характеристики на андрагоги-

чески процес: студентите са възрастни учащи 

- пълнолетни са, имат определен житейски, а 

някои от задочните студенти - и професиона-

лен опит;  имат потребността и претенциите 

да управляват сами собственото си учене и да 

са активна страна в собственото си формира-

не като специалисти – в случая, като бъдещи 

учители. А това означава да се прилага съоб-
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разено със студентите обучение, което на 

практика е учебен процес, „центриран” или 

„ориентиран към учащия”. Тази ориентация е 

в основата на андрагогическия подход, който 

приема преподавателя и учащите като рав-

ностойни партньори, предоставя свобода и 

право на мнение, избор и решения на учащи-

те, дава им възможност да насочват и управ-

ляват своето учене в рамките на един инте-

рактивен учебен процес (процес на взаимо-

действие) и в условията на една подкрепяща 

образователна среда.  

Интерактивен учебен процес може да се 

реализира само в атмосферата на творчество, 

доверие, уважение, сътрудничество, толеран-

тност към различното мнение, търпимост и 

диалог – атмосфера, създавана от прилагането 

на андрагогически подход към студентите, но 

така необходима и за обучението и възпита-

нието на учениците в училище. Така андраго-

гическата компетентност постепенно се нала-

га като необходима на университетските пре-

подаватели за реализирането на пълноценен 

процес на обучение със студентите – бъдещи 

учители и особено на тези, които преподават 

на бъдещи учители (на университетските 

преподаватели).  

Според М. Knowles и др. специалисти по 

андрагогия, андрагогическият процес се опи-

ра на саморъководеното /самонасочваното 

учене (self-directed learning), при което уча-

щите поемат инициативата да учат със или 

без помощта на другите.  Този процес изисква 

предварително диагностициране на образова-

телните потребности на учащите, формули-

ране на образователни цели, идентифициране 

на човешките и материалните ресурси за уче-

не, избиране и прилагане на подходящи стра-

тегии на учене и оценяване на резултатите. 

Ролята на преподавателя е да подкрепя уча-

щия да развие способността си да се саморъ-

ководи, да стане по-самоуправляващ се в 

процеса на учене. Той му показва как да на-

мери информация, как да свърже информаци-

ята с опита си и да поставя фокус върху ре-

шаването на проблем в рамките на реална 

ситуация (по: Blanschke, L. M. 2012). 

Прилагането на андрагогическия подход в 

обучението на студентите - бъдещи учители 

прави не само комуникацията на универси-

тетските преподаватели  с тях по-добра и по-

продуктивна, но има и своите допълнителни 

ефекти: поставени в ситуацията на партньори 

на преподавателя, студентите – бъдещи учи-

тели формират умения за взаимодействие, 

сътрудничество, екипна работа, необходими 

им за учителската професия и  сами усвоят на 

практика андрагогическия подход. Защото 

както всичко друго, и учебният процес в учи-

лище се променя през 21 век. Той става все 

по-активен и интерактивен. Все повече се 

прилагат интерактивни методи на обучение - 

базирани на технологиите и на междуличнос-

тните отношения (Гюрова, В. и др., 2006). 

Затова в бъдещите учители целенасочено 

следва да се формира андрагогическа компе-

тентност в рамките на университетското им 

обучение (като участници в такъв процес) и 

чрез целенасоченото изучаване на андрагоги-

ята като учебна дисциплинина. Прилагайки 

по-късно андрагогическия подход в педагоги-

ческата си практика, те ще развиват у бъде-

щите си ученици по-успешно уменията от 

групата на „4-те К”. 

Още първите десетилетия на 21 век показ-

ват, че той предоставя неповторими възмож-

ности за учене, които излизат извън граници-

те на училището, университетите, организи-

раните курсове за неформално образование. 

Поради това през последните десетилетия все 

по-популярни стават нови направления в нау-

ките за образованието, които някои изследо-

вателни определят като самостоятелни кон-

цепции, а други – като андрагогически нап-

равления (като развитие на андрагогията). 

Става въпрос за хьотагогията и пиъргогията 

(или парагогията). Според Steve Paine те са 

по-подходящия начин на учене в дигиталния 

век (Paine,  St., 2011)  Познаването на тези 

теории също има своите ефекти върху прак-

тиката на бъдещите учители. 

 

Ефектът на запознаването на бъдещите 

учители с хьотагогическия и парагогическия   

подходи 

 

Тези подходи се свързват преди всичко с 

все по-широкото разпространение на дистан-

ционното (в различните му съвременни вари-

анти) обучение,  което изисква от учащите 

умения сами да се организират, насочват, 

ръководят, за да постигнат определени резул-

тати. 

За разлика от андрагогията, която е само-

ръководено (самонасочвано) учене, фокуси-

рано върху развитието на компетентности, 

хьотагогията (heutagogy)  е „самоопределя-

що се учене (self-determined learning), което е 

не-линейно (non-linear) – няма начало, среда и 

край, няма определена линия на натрупване 



54 

на знания. Учащият се явява „основен агент 

на собственото си учене, което е резултат на 

личния му опит” (по: Blanschke, L. M. 2012).  

Според St. Pain хьотагогическото учене е в 

основата си самоуправлявано и автодидак-

тично и в по-голяма степен информално. Ще 

припомним, че информалното учене се отли-

чава със самостоятелност – човек избира сам 

какво, от кого и как да научи, а не оставя на 

друг да му организира тази дейност.  

Често информалното учене е свързано със 

случайни попадения.  Например, навигирайки 

в Интернет, следвайки своя собствен интерес, 

учащият може да достигне случайно (непла-

нирано) и внезапно до определено знание, 

което оценява като важно за себе си. Но все 

пак е необходимо (или е добре) предварител-

но да има самостоятелно определена цел на 

търсенето (трябва да знае какво търси), защо-

то може да се изгуби в морето от информа-

ция. 

Хьотагогическият подход се прилага ус-

пешно в някои австралийски и английски 

висши учебни заведения. За целта всеки сту-

дент съставя свой учебен договор, който оп-

ределя собствения му път на учене. Догово-

рът определя какво ще учи (обхватът на съ-

държанието), как ще учи (подходите на пре-

подаване и учене, учебните дейности), какво 

и как ще бъде оценявано.   

Студентът сам определя и учебния си 

план/програма, като си съставя учебна карта, 

а преподавателят служи като компас за опре-

деляне на посоката. „Гъвкавият учебен 

план/програма в този смисъл е договорено 

учене в действие, което се адаптира и развива 

в зависимост от нуждите на учащия” (по: 

Blanschke, L. M. 2012).  

Хьотагогическият подход изисква също 

използването на т.нар. самонасочвани от 

учащия въпроси (learner-directed questions) и 

дискусии, които възникват в резултат от тези 

въпроси. И това е изключително предизвика-

телство за дизайнерите на хьотагогически 

курсове – да се насочват учащите да форму-

лират въпроси по една проблематика, която е 

огромна.  

В унисон с гъвкавото учене и методите за 

неговото реализиране е и гъвкавото и догово-

рено оценяване, в което учащият е активно 

включен. Договарят се формите на оценяване 

на процеса на учене, разбирането на учебното 

съдържание, нивото на компетенции, които 

учащият постига (и би желал да постигне). А 

това води до самооценяване на уменията за 

водене на дискусия, качеството на работата, 

очакваните резултати, сътрудничеството, 

академичните постижения и усвояването на 

материала.  От една страна това засилва мо-

тивацията за учене, от друга – намалява стра-

ха от външния (от преподавателя) контрол. 

(по: Blanschke, L. M. 2012).  

Като резултат, ученето се случва когато 

учащият е готов за това (готов е да учи), а не 

когато учителят очаква от него да учи или 

смята, че трябва да учи. 

Почти паралелно с хьотагогията се развива 

и теорията на парагогията, като друг начин 

за самоуправлявано (self-managed) или само-

ръководено (self-directed) учене. Парагогията 

(наричана още пиърагогия, или пеертагогия)
 1

 

е определяна като:  теория за ученето между 

равнопоставени; колекция от „най-добрите 

практики за ефективно учене между равно-

поставени”, „теория за ученето и преподава-

нето между равнопоставени, което се свързва 

с предизвикателството да се постигне взаим-

но полезния и подкрепящ контекст на само-

ръководеното учене” (What is peeragogy, 

2018). 

Докато андрагогията се опира на саморъ-

ководенето/самонасочването на учащия с 

помощта на преподавателя, хьотагогията и 

парагогията залагат на самоопределянето на 

учащия (какво за него има значение в ученето 

– като процес и съдържание), а парагогията 

или пиъргогията поставя в центъра ученето 

между равнопоставени, при което учащите се 

подкрепят взаимно в ученето, което има ед-

наква основа. 

Общото между хьотагогията и парагогията 

е, че: ученето е децентрализирано; не-

линейно; самоопределяно; насочено (центри-

рано) към равнопоставени участници в про-

цеса (peer-centred) и има мета-фокус или то е  

учене как да се учи.  Едно от предимствата на 

хьотагогията (по-късно припознато и от пара-

гогията) е, че учащият сам определя и дого-

варя „как, кога, къде и до какво по-високо 

ниво (не минимално) иска да достигне в свое-

то учене”  (по: Blanschke, L. M. 2012).  

Както и при андрагогическия подход, ос-

новната роля на преподавателя е да подпома-

га учащите в тяхното учене, да предлага ре-

сурси, но учащите решават кои от тях ще 

                                                 
1
 Парагогия (paragogy);  пиърагогия, (рeeragogy); 

пеертагогия (рeer-to-peer learning) 
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използват и доколко, какво ще учат и как ще 

го учат, като договарят  с преподавателя пътя 

и процеса на ученето.  Те не са независими – 

те са взаимозависими и в процеса на обуче-

ние се акцентира по-скоро върху споделянето 

на знания, отколкото върху натрупване на 

знания. „В този контекст хьотагогията (а зна-

чи и парагогията – В.Г.) надниква в бъдещето, 

в което да знаеш как да учиш ще бъде фунда-

ментално умение”, свързано с иновациите и 

променената структура на общностите и ра-

ботните места (Hase, St.&Ch. Kenyon (2000). 

Двата подхода допринасят за развитието 

на способностите, не само на компетентнос-

тите, на учащите, в т.ч. способностите за уче-

не. За разлика от компетентните, способните 

хора имат следните характеристики (по: 

Blanschke, L. M. 2012): 

- те са самоефективни – знаят как да учат и 

постоянно разсъждават (рефлексират) върху 

процеса на учене; 

- имат комуникативни умения и умения да 

работят в екип, работят добре с другите и са 

открито комуникативни; 

- те са креативни, особено при прилагането 

на компетентности към нови и непознати 

ситуации и са адаптивни и гъвкави; 

- притежават позинивни ценности. 

Всички тези характеристики корелират 

пряко с уменията, необходими  на граждани-

на на 21 век и на учащия, който има възмож-

ността да се възползва от широкоразпростра-

нените курсове за дистанционно (електронно-

базирано) обучение или учене. Последовате-

лите на тези теории са категорични, че те 

подготвят учащите за едно  определяно от тях 

самите учене (self-determinated learning) през 

целия живот, което е основно умение и пред-

поставка за успешен живот през 21 век. Ак-

центът върху развиването на способности  по 

един ръководен от учащия, не-линеен и ори-

ентиран към процеса начин прави хьотагоги-

ята и парагогията особено добре ситуирани 

по отношение на днешното дигитално поко-

ление и времето, в което то живее, когато 

уменията за свързване (комуникиране), твор-

чество и рефлексия са фундаментални за 

„глобалното гражданство” и сътрудничество-

то (Paragogy and Heutagogy, 2014)   

Прилагането на хьотагогическия и на  па-

рагогическия подходи зависи до голяма сте-

пен от зрелостта на учащите. По-зрелите 

предпочитат по-малко контрол и по-гъвкава 

структура, поддаваща се на самоуправление. 

По-малко зрелите учащи се нуждаят от по-

явно ръководство от страна на преподавателя 

и по-регламентирана, определена структура 

на учебния процес. Но работата с другите - в 

двойки или в по-големи групи, в учебната 

зала или дистанционно – води до взаимно 

обогатяване, извличане на ползи и поуки от 

опита на другите, развитие и саморазвитие. А 

това са важни резултати от академичното 

образование на бъдещите учители и корели-

рат с андрагогическото правило за вечно съм-

няващия се възрастен учащ, който често вяр-

ва повече на своя опит и на опита на другите 

(на които има доверие), отколкото на най-

умните преподаватели и учебници (опреде-

лящи линейното учене).   

Академичната подготовка на бъдещите 

учители има и други ефекти, които могат да 

се определят чрез СТИП-анализа. 

 

Ефектите на академичнат подготовка на 

бъдещите учители в контекста на СТИП-

анализа 

 

Става въпрос за проявата на социалния, 

технологическия, икономичедския и полити-

ческия ефекти на академичната подготовка на 

бъдещите учители. 

Социалният ефект се проявява във фор-

мирането на една социална компетентност   у 

бъдещите учители, която им помага да ос-

мислят по-добре случващото се в света и в 

обществото, в което живеят и за което ще 

готвят учениците. И в това е тяхната социал-

на отговорност. От тях се очаква социално 

отговорно поведение, което се проявява както 

в адекватното им отношение към учениците и 

родителите, така и в непримиримостта им 

към обществени проблеми и негативи на со-

циалното развитие.  Учителите, формирани 

чрез университетското си образование, трябва 

да могат по всякакъв начин да улесняват дос-

тъпа до знания, разбирането и усвояването на 

учебното съдържание от всичките си учени-

ци, без разлика на тяхния произход, религия, 

социален статус и пр. (което е проява на со-

циална справедливост), както и да защитават 

нарушени права на учениците си при необхо-

димост.   

От друга страна, колкото по-добре са под-

готвени учителите, толкова по-малък е рискът 

те да изпаднат в ситуация на безработица, 

което е тежък социален проблем. А най-добре 

подготвените млади учители и най-

амбициозните от тях могат да продължат да 

се развиват в науката или да инициират важ-
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ни за обществото и общественото развитие 

инициативи и проекти.    

Технологическият ефект на академичната 

подготовка на бъдещите учители беше комен-

тиран във връзка с навлизането на новите 

технологии в образованието и необходимост-

та от технологическа компетентност (и кул-

тура) като част от многообразните компетен-

тности, грамотности и култури, необходими 

на учителите на 21 век. Накратко този ефект 

се проявява във: 

  прилагането на информационните и ко-

муникационни технологии за учебни цели; 

 усвояването на съвременни технологии 

на обучение и възпитание (като алгоритъм от 

дейности и стъпки в реализирането на учеб-

новъзпитателния процес с учениците), и фор-

миране на умения за реализиране на дистан-

ционно обучение, на „виртуални класни 

стаи”, на смесено (blended) обучение (съчета-

ване на присъствено,  Web-базирано или on-

line-обучение и пр.; 

 усвояването на съвременна технология за 

мениджмънт на класа (в учебната и неучебна-

та дейност). 

Последното проявление на 

технологическия ефект на академичната 

подготовка на учителите има пряко 

отношение към подготовката им като 

образователни мениджъри (Гюрова, В. , 

2009). 

Икономическият ефект на академичното 

образование на учителите може да се 

разглежда в няколко аспекта: 

 Осигуряване на добри доходи – в тази 

връзка в условията на прехода в България 

учителите не можеха да се похвалят с добри 

заплати. Въпросът все още не е решен, 

въпреки някои положителни промени. Но 

добре подготвените учители могат да си 

намерят място в частния сектор, където 

заплатите са по-високи отколкото в 

държавния сектор на образованието. 

 Осигуряване на допълнителни доходи – 

добре подготвените учители могат да си 

осигурят допълнителни доходи от работа по 

проекти, частни уроци, експертна дейност 

или паралелно участие като преподаватели 

във форми за неформално образование. 

 Подготовка на бъдещата работна сила – 

добре подготвените учители, които влагат 

максималното от себе си в работата, имат 

основен принос за подготовката на 

компетентни, знаещи и можещи работници и 

служители, които на свой ред допринасят за 

развитието на икономиката на страната. 

  Времевият и паричен ефект на 

академичното образование – времето и 

парите, които бъдещите учители влагат в 

своето образование е влог в бъдещето им, 

което също има своите времеви и парични 

измерения.  

Вероятно могат да се намерят и други 

ефекти на академичното образование – като 

например, културният ефект. Безспорно вис-

шето образование е сред основните фактори 

на културното и интелектуалното развитие на 

съвременните млади хора, в т.ч. на бъдещите 

учители. Не случайно те са част от интелек-

туалния елит на всяка нация. И като такива 

имат своя огромен принос за развитието на 

своите страни и народи – както в материално, 

така и в духовно отношение. Историята го е 

доказала. Съвремието го потвърждава. Остава 

само трудът на учителите да бъде признат по 

достойнство, както и трудът на тези, които ги 

подготвят (на академичните преподаватели). 

В това отношение обществото и правителст-

вата ни са все още длъжници на своите учи-

тели (от детските градини, училищата и уни-

верситетите). 
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НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОТРЕЗОВО УРАВНЕНИЕ НА ПРАВА 

 

Жечка Димитрова 

 

SOME APPLICATIONS OF THE INTERCEPT FORM OF 

THE EQUATION OF STRAIGHT LINE 

 

Jechka Dimitrova 

 
ABSTRACT: This paper deals with one of the main topics in Analytic geometry of the plain, namely 

Equation of straight line. The aim of the work is to discuss various uses of the intercept form of the equation and 

situations in which this form is suitable for use. Three groups of tasks are considered related to the intercepts 

with both coordinate axes, the face of the triangle that the line forms with the coordinate axes and the tangent to 

the graph of a given function, respectively. 

Key words: equation of straight line, intercept form of the line equation, slope of a tangent line 

 

Въведение 

 

Една от централните теми в аналитичната 

геометрия на равнината е темата за уравнение 

на права линия. При нейното изучаване се из-

веждат различните видове уравнения на права 

и се представят техни приложения при реша-

ването на разнообразни задачи. Някои от 

уравненията съответстват на конкретен начин 

на задаване на разглежданите прави и това 

обуславя ситуациите, в които те могат да бъ-

дат използвани. Така прилагането на тези 

уравнения е обосновано и естествено. 

Най-често срещаният в задачите начин на 

задаване на права е чрез посочване на две 

точки от нея, т.е. на техните координати. В 

този случай за намиране на уравнението на 

правата може да се използва формулата 

)1(,
12

1

12

1

yy

yy

xx

xx









 

където );( 11 yx  и );( 22 yx  са координатите 

на дадените точки спрямо правоъгълна коор-

динатна система. Ако за правата са известни 

ъгловият й коефициент k (т. е. тангенсът на 

ъгъла, който тя образува с оста Ох) и една 

нейна точка ),;( 11 yx  се прилага формулата 

)2().( 11 xxkyy   

Обикновено информация за ъгловия кое-

фициент на правата, чието уравнение се тър-

си, се получава от условията за успоредност и 

перпендикулярност на две прави и формулата 

за ъгъл между две прави. В тези случаи урав-

нението на втората права е известно и от него 

непосредствено се пресмята ъгловият й кое-

фициент. 

От уравнение (2) се получава уравнението 

)3(,nkxy   

където .11 kxyn   Уравнение (3) е извест-

но като декартово уравнение на права. В него k 

е ъгловият коефициент на правата, а n е орди-

натата на пресечната й точка с оста Оу.  

Ако за права са дадени пресечните й точки 

с координатните оси – )0;(mA  и ),;0( nB  като 

0m  и ,0n  то уравнението на правата мо-

же да се намери по формулата (1). Обикновено 

в този случай уравнението се записва във вида  

)4(.1
n

y

m

x
 

Уравнение (4) е известно като отрезово 

уравнение на права, а m и n са отрезите на пра-

вата от координатните оси съответно Ох и Оу 

(черт. 1). 



59 

 
Черт. 1 

 

Докато формулите (1) и (2) могат да се из-

ползват за намиране на уравнението на права 

по дадени произволни точки от нея, то в урав-

нение (4) участват само отрезите на правата от 

координатните оси и това ограничава кръга на 

задачите, в които то може да се прилага. 

Обикновено след разглеждане на отрезовото 

уравнение за неговата илюстрация в учебните 

пособия се дават задачи, подобни на следните. 

Задача 1. Да се намери уравнението на пра-

ва, ако отрезите й от координатните оси Ох и 

Оу са съответно 5 и 3. (Mora) 

Задача 2. Да се намери общото уравнение 

на права, която отрязва от координатните оси 

Ох и Оу отсечки с дължини  съответно 3 и 2. 

(Т15) 

Задача 3. Дадена е правата а с уравнение 

.01234:  yxa  Да се намерят отрезовото 

уравнение на а и отрезите й от координатните 

оси. (Димитрова, Коларов, Вълкачовски, 

2011) 

Такива задачи не разкриват в достатъчна 

степен възможностите за приложение на от-

резовото уравнение, изглеждат самоцелни и 

по този начин у студентите се създава усеща-

нето, че изучаването на това уравнение е нео-

босновано и дори излишно. 

Целта на настоящата работа е да представи 

различни групи от задачи, за решаването на 

които отрезовото уравнение е необходим и 

подходящ инструмент и чрез тях да се пока-

жат ситуации, в които използването на това 

уравнение е целесъобразно и ефективно. 

 

Изложение 

 

Първата група съдържа задачи, свързани с 

отрезите на права от координатните оси. 

Задача 4. Да се намери уравнението на пра-

ва, която минава през точката )2;5(P  и отсича 

равни отрези от координатните оси. (Цубер-

биллер, 1966) 

Решение. Означаваме с g правата, чието 

уравнение търсим. Съгласно условието, тя има 

равни отрези от двете оси и нека те са равни на 

m. Тогава отрезовото уравнение на дадената 

права ще има вида  

,1: 
m

y

m

x
g  

откъдето получаваме .: myxg   Щом 

точката )2;5(P  лежи на правата g, нейните 

координати удовлетворяват уравнението на g и 

след като заместим, получаваме .7m  Така 

търсеното уравнение е .07:  yxg  

Горната задача може да бъде обобощена, 

ако заменим условието за равни отрези с ус-

ловието правата да отсича от координатните 

оси отсечки с равни дължини. Така стигаме да 

следващата задача. 

Задача 5. Да се намери уравнението на пра-

ва, която минава през точката )2;5(P  и отсича 

от координатните оси отсечки с равни дължи-

ни. 

Ако m и n са отрезите на търсената права от 

координатните оси, то дължините на  отсечки-

те, които тя отсича от осите, са съответно m  и 

n . Щом двете отсечки имат равни дължини, 

то ,nm   т.е. mn   и така получаваме от-

резовите уравнения на две прави 

,1:1 
m

y

m

x
g    .1:2 

m

y

m

x
g  

Продължавайки по същия начин, както в 

предната задача, стигаме до уравненията 

07:1  yxg и .03:2  yxg  

Задачи 4 и 5 могат да бъдат поставени за 

всяка точка ),;( baP  като .022  ba  По ана-

логичен начин за общото уравнение на правата 

g, която минава през точката );( baP  и отсича 

равни отрези от координатните оси, се полу-

чава .0:  bayxg  А двете прави, които 

минават през точката );( baP  и отсичат от 

координатните оси отсечки с равни дължини, 

са 0:1  bayxg  и .0:2  bayxg  

Задача 6. Да се намери уравнението на пра-

ва, която минава през точката ),2;3(A  така че 

дължината на отсечката, която тя отсича от 

оста Ох, е два пъти по-голяма от дължината на 

отсечката, отрязана от оста Оу. (IF) 

Решение. Ако m и n )0,0(  nm  са отре-

зите на правата съответно от координатните 

оси Ох и Оу, то съгласно условието ,2nm   

x

y

A

n

g
O

B

m
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т.е. .2nm   При nm 2  отрезовото уравне-

ние на правата приема вида 

,1
2

:1 
n

y

n

x
g  

откъдето получаваме .22:1 nyxg   От 

условието точката )2;3(A  да лежи на правата 

1g  следва, че 5,3n  и така уравнението на 1g  

е .072:1  yxg  По аналогичен начин при 

nm 2  получаваме уравнението на втора 

права ,012:2  yxg  която минава през 

точката )2;3(A  и за която дължината на отреза 

от оста Ох е два пъти по-голяма от дължината 

на отреза от оста Оу (черт. 2). 

 
Черт. 2 

 

Задача 7. Да се определи каква връзка тряб-

ва да съществува между отрезите на права от 

координатните оси, така че тя да бъде накло-

нена към оста Ох под ъгъл .
4


 (Цубербиллер, 

1966) 

Решение. Нека m и n са отрезите на правата 

g от координатните оси. От отрезовото уравне-

ние на правата  

1: 
n

y

m

x
g  

получаваме декартовото й уравнение във 

вида 

.: nx
m

n
yg   

Щом правата е наклонена към оста Ох под 

ъгъл ,
4


 то ъгловият й коефициент е 

1
4

tg 


k  и следователно ,1


m

n
 откъдето 

следва, че .nm   Това означава, че ако отре-

зите на права са противоположни числа, то 

правата е наклонена към оста Ох под ъгъл .
4


  

В следващата група са включени задачи, 

отнасящи се за лицето на триъгълника, обра-

зуван от координатните оси и дадена права. 

Нека m и n )0,0(  nm  са отрезите на 

права от координатните оси. Правата образува 

с координатните оси правоъгълен триъгълник 

с дължини на катетите m  и n . Тогава лицето 

на този триъгълник може да се пресметне по 

формулата   

)5(.
2

1
mnS   

Горната формула свързва отрезите на права 

от координатните оси с лицето на триъгълни-

ка, който тя образува с осите. Ако се търси 

лицето на триъгълника и е известно уравне-

нието на правата, то след определяне на отре-

зите, лицето на триъгълника се пресмята  не-

посредствено чрез използване на формула (5). 

Ето защо едно от основните приложения на 

отрезовото уравнение на права е свързано 

именно с намирането на лицето на триъгълни-

ка, който тя образува с осите. Задачи с такова 

съдържание, подобни на следващата задача, са 

включени в голяма част от учебните пособия 

по аналитична геометрия.  

Задача 8. Да се намери лицето на триъгъл-

ника, който правата 042:  yxg  образува 

с координатните оси. (Mora) 

Тъй като отрезовото уравнение на дадената 

права е  

,1
24

: 


yx
g  

то отрезите са –4 и 2 и следователно  търсе-

ното лице е 4. 

Възможна е и обратната ситуация – в усло-

вието на задачата се съдържа информация за 

лицето на триъгълника, който права образува с 

координатните оси и се търси уравнението на 

правата. Тогава отново отрезовото уравнение е 

подходящият модел, тъй като от формула (5) 

директно се получава връзка между отрезите. 

Тази идея се прилага за решаването на следва-

щите задачи.  

Задача 9. Да се намери права,  която минава 

през точката )4;3(M  и образува с координат-

ните оси триъгълник с лице 3. (СЗСОВМ, 

2012) 

Решение. Ако m и n са отрезите, които тър-

сената права отсича от координатните оси, от 

формула (5) получаваме ,6mn  т. е. 

.6mn  

След като заместим х и у в отрезовото урав-

нение на правата със съответните координати 

на точката М, ще получим 

x-1

0,5

3,5

y

A

O 3 7

2
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,1
43


nm
 

Така неизвестните отрези m и n можем да 

определим от системите  

6

34





mn

mnnm
    и    

.6

34





mn

mnnm
 

Първата от двете системи няма реални ко-

рени, а решенията на втората система са 

)2;3(  и ).4;5,1(   След като заместим получе-

ните стойности в отрезовото уравнение и прео-

бразуваме, получаваме общите уравнения на 

двете прави, които удовлетворяват условието: 

0632:1  yxg  и .01238:2  yxg  

В решението на горната задача получихме 

две прави, които удовлетворяват поставеното 

условие. Броят на тези прави зависи от общия 

брой решения на системите уравнения, чрез 

които се определят отрезите на правите от 

координатните оси. Естествено възниква въп-

росът ще се запази ли броят на правите, ако се 

промени лицето на триъгълника, който прави-

те образуват с координатните оси. Отговор на 

този въпрос може да се получи от решението 

на следващата задача. 

Задача 10. Да се определи броят на правите,  

които минават през точката )4;3(M  и образу-

ват с координатните оси триъгълник с лице S 

)0( S  в зависимост от S. 

Решение. Прилагаме разсъжденията от ре-

шението на предната задача. Тогава броят на 

правите, които минават през точката )4;3(M  

и образуват с координатните оси триъгълник с 

лице S, е равен на общия брой решения на сис-

темите  

Smn

mnnm

2

34




    и    

.2

34

Smn

mnnm




 

За да определим броя на решенията на пър-

вата система в зависимост от стойността на па-

раметъра S, от второто уравнение изразяваме n 

чрез m и заместваме в първото уравнение. Така 

стигаме до квадратното уравнение  

.032 2  SSmm  

Дискриминантата на това уравнение е  

).24(242  SSSSD  

При 240  S  следва, че ,0D  което оз-

начава, че уравнението няма реални корени. 

Ако ,24S  имаме 0D  и следователно в то-

зи случай уравнението има един двукратен ко-

рен, съответно едно решение на системата и 

една права, която удовлетворява условието на 

задачата. При 24S  следва, че ,0D  което 

показва, че уравнението има два различни ре-

ални корена. Така системата ще има две реше-

ния, които определят две прави, удовлетворя-

ващи поставеното условие. 

По аналогичен начин броят на решенията 

на втората система се определя от броя на ре-

шенията на уравнението  .032 2  SSmm  И 

тъй като дискриминантата на това уравнение 

0242  SSD  за всяко ,0S  то както 

уравнението, така и системата имат по две ре-

шения, на които съответстват две прави, удов-

летворяващи условието на задачата. 

Така стигаме до следния отговор: 

Броят на правите, които минават през точ-

ката )4;3(M  и образуват с координатните оси 

триъгълник с лице S, е: 

1) При 240  S  – две; 

2) При 24S  – три; 

3) При 24S  – четири. 

Горната задача може да бъде обобщена, ако 

заменим дадената точка )4;3(M  с произволна 

точка ).;( baM  

Задача 11. Да се определи броят на правите,  

които минават през точката );( baM  и образу-

ват с координатните оси триъгълник с лице S 

)0( S  в зависимост от S. 

Решение. Най-напред ще разгледаме част-

ните случаи, когато една или и двете коорди-

нати на точката М са равни на нула. 

 Ако точката М съвпада с началото на коор-

динатната система, т. е. ),0;0(M  то правите, 

които минават през нея, не образуват триъгъл-

ник с координатните оси и следователно в този 

случай не съществува права, която удовлетво-

рява условието на задачата.  

Ако ,0,0  ba  то точката М лежи върху 

ординатната ос и следователно b е отрезът на 

разглежданата права от оста Оу. Съгласно 

формула (5), отрезът m на тази права може да 

се определи от уравнението .2Smb   И тъй 

като това уравнение има две решения, то в то-

зи случай съществуват две прави, които удов-

летворяват поставеното условие. 

По аналогичен начин при 0,0  ba  отно-

во получаваме две прави, чиито отрези от Ох и 

Оу са съответно а и ;
2

a

S
 а и .

2

a

S
 

Разглеждаме случая, в който .0,0  ba  

Разсъждавайки по същия начин, както в пред-

ната задача, стигаме до извода, че броят на 

правите, които минават през точката );( baM  
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и образуват с координатните оси триъгълник с 

лице S, е равен на общия брой решения на 

системите  

Smn

mnanbm

2


    и    

.2Smn

mnanbm




 

Броят на решенията на първата система 

съвпада с броя на решенията на квадратното 

уравнение ,0222  aSSmbm  чиято дискри-

минанта е  

).2(22 abSSabSSD   

Дискриминантата 0D  при abS 20   и 

тогава уравнението, а следователно и систе-

мата нямат реални корени. Ако ,2abS   то 

0D  и в този случай уравнението има един 

двукратен корен, съответно едно решение на 

системата, което определя една права, удов-

летворяваща условието на задачата. При 

abS 2  следва, че ,0D  което показва, че 

уравнението има два различни реални корена. 

Така системата ще има две решения и следо-

вателно съществуват две прави, удовлетворя-

ват поставеното условие. 

Аналогично броят на решенията на втората 

система е равен на броя на решенията на урав-

нението .0222  aSSmbm  Разглеждайки 

неговата дискриминанта 

),2(22 abSSabSSD   

стигаме до извода, че при abS 20   

уравнението и системата нямат реални корени. 

При abS 2  уравнението има един двукра-

тен корен, системата също има едно решение и 

съответно съществува една права, удовлетво-

ряваща условието на задачата. Ако ,2abS   

то уравнението има два различни реални коре-

на. Така системата ще има две решения и те 

определят две прави, които удовлетворяват 

поставеното условие. 

Числата ab2  и ab2  са противоположни 

ненулеви числа и следователно имат различни 

знаци. И тъй като ,0S  не е възможно еднов-

ременно да бъдат изпълнени неравенствата 

abS 2  и .2abS   Това означава, че за всяка 

стойност на S )0( S  и всяка точка );( baM  с 

ненулеви координати съществува поне една 

права, която минава през точката );( baM  и 

образува с координатните оси триъгълник с 

лице S. 

По същата причина не е възможно еднов-

ременно да бъдат изпълнени равенствата 

abS 2  и ,2abS   както и abS 2  и 

.2abS   Така отпада възможността да същест-

вува точно една права, която удовлетворява 

поставеното условие. 

Ако abSab 22   или ,22 abSab   то 

съществуват точно две  прави, които минават 

през точката );( baM  и образуват с коор-

динатните оси триъгълник с лице S. При 

abS 2  или abS 2  съществува три такива 

прави, а ако abS 2  и ,2abS   броят на тези 

прави е четири. 

В третата група задачи се разглеждат прави, 

които са допирателни към графиката на дадена 

функция. Като се използва геометричният сми-

съл на производната на функция може да се 

пресметне ъгловият коефициент на допирател-

ната и оттам да се получи нейното уравнение. 

Преди да преминем към задачите, ще при-

помним геометричната интерпретация на по-

нятието производна на функция. Нека функ-

цията )(xfy   е диференцируема в интервала 

);( ba  и точката 0x  принадлежи на този интер-

вал. Тогава производната на )(xf  в точката 

0x  е равна на ъгловия коефициент на допира-

телната t към графиката на )(xf  в точката 

)).(;( 00 xfx  Твърдението е вярно и в случая, 

когато функцията )(xfy   е зададена неявно. 

Съгласно формула (2) уравнението на допира-

телната е 

)6(),)((': 000 xxxfyyt   

където ).( 00 xfy   

Задача 12. Нека t е произволна допирателна 

към графиката на функцията ),(xfy   зададе-

на неявно с уравнението  

kyx    ).0( k  

 Да се докаже, че сборът от отрезите на 

правата t от координатните оси Ох и Оу е ра-

вен на k. (Jungic, Menz, Pyke, 2011) 

Решение. Нека );( 00 yx  е произволна точка 

от графиката на дадената функция ),(xfy   а 

t е допирателната към графиката в същата точ-

ка. За да определим сбора от отрезите на пра-

вата t от координатните оси, първо ще наме-

рим отрезовото уравнение на t. Съгласно гео-

метричния смисъл на производната, ъгловият 

коефициент на t е ).(' 0xfk   Диференцираме 

двете страни на равенството, чрез което неяв-

но е зададена функцията и намираме :'y  

,kyx   

,0'
2

1

2

1
 y

yx
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,'
x

y
y   

.'
x

xk
y


  

Тогава ъгловият коефициент на правата t е 

.)('
0

0

0

0

0
x

y

x

xk
xyk 


  

Съгласно формула (6) за уравнението на 

правата получаваме 

).(: 0

0

0

0 xx
x

y
yyt   

Преобразуваме горното уравнение, за да го 

запишем като отрезово уравнение 

.1
)()(

:
000000





 yxy

y

yxx

x
t  

Оттук получаваме, че отрезите на правата t 

от координатните оси са съответно 

),( 000 yxxm    ).( 000 yxyn   

Тогава техният сбор е  

 )()( 000000 yxyyxxnm  

,)()( 22
00 kkyx   

което трябваше да се докаже. 

Задача 13. Да се докаже, че дължината на 

частта от всяка допирателна към кривата 

,93

2

3

2

 yx  отрязана от координатните оси, е 

константа и да се пресметне тази константа. 

(Jungic at al. 2011) 

Решение. Нека );( 00 yx  е произволна  точка 

от дадената крива и t е допирателната към 

кривата в същата точка. Ако m и n са отрезите 

на t от координатните оси, то съгласно Питаго-

рова теорема, дължината на отсечката от допи-

рателната t, отрязана от координатните оси, е 

22 nml   (черт.3). Отрезите ще определим 

от отрезовото уравнение на t. За целта ще из-

ползваме формула (6), като първо ще намерим 

ъгловия коефициент на допирателната t съг-

ласно геометричния смисъл на производната.  

 
Черт. 3 

Диференцирайки равенството  

,93

2

3

2

 yx  

получаваме 

.0'.
3

2

3

2
3

1

3

1





yyx  

Оттук изразяваме 

,' 3

1

3

1

yxy



  

откъдето за ъгловия коефициент k на  t 

имаме 

.)(' 3

1

0
3

1

00 yxxyk



  

Така по формула (6) за уравнението на пра-

вата t получаваме 

).(: 0
3

1

0
3

1

00 xxyxyyt 



 

Чрез следващите последователни преобра-

зувания, като отчетем, че ,93

2

0
3

2

0  yx  запис-

ваме горното уравнение като отрезово уравне-

ние: 

),()(: 0
3

1

00
3

1

0 xxyyyxt   

,: 3

1

00
3

1

00
3

1

0
3

1

0 xyyxxyyxt   

,: 3

2

0
3

2

0
3

1

0
3

1

0
3

1

0
3

1

0 












 yxyxyxxyt  

,9: 3

1

0
3

1

0
3

1

0
3

1

0 yxyxxyt   

.1

99

:

3

1

0
3

1

0



y

y

x

x
t  

Така отрезите на допирателната t от коор-

динатните оси са съответно 3

1

09xm   и 3

1

09yn   

и следователно търсената дължина е  

.279.99 23

2

0
3

2

0
222 














 yxnml  

Задача 14. Да се докаже, че допирателните 

към графиката на функцията ),(xfy   зададе-

на неявно с уравнението 2axy   ),0( a  обра-

зуват с координатните оси триъгълник с посто-

янно лице. (СЗСОВМ, 2012) 

Решение. Съгласно формула (5), лицето на 

триъгълника, който произволна допирателна 

към графиката на дадената функция образува с 

координатните оси, е    

,
2

1
mnS   

(x0 ; y0)

x

y

n

t

O m
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където m и n са отрезите на допирателната 

от координатните оси. Така определянето на 

лицето се свежда до намиране на отрезите m и 

n. Както при решението на предните две зада-

чи, така и тук, първо чрез производната на 

функцията ще определим ъгловия коефициент 

на допирателната, след което ще получим ней-

ното уравнение, прилагайки формула (6). 

Представянето на уравнението като отрезово 

ще позволи да бъдат намерени отрезите, а от-

там и търсеното лице.  

Производната на функцията ),(xfy   зада-

дена неявно чрез уравнението ,2axy   е  

.'
2

2

x

a
y   

Тогава ъгловият коефициент k на допира-

телната  t  към графиката на функцията в про-

изволна точка );( 00 yx  от нея е 

,)('
2
0

2

0
x

a
xyk   

а уравнението на допирателната е  

).(: 02
0

2

0 xx
x

a
yyt   

Преобразуваме полученото уравнение, за да 

го запишем като отрезово, като вземем пред-

вид, че :2
00 ayx   

),(: 2
000

2
0

2 ayxxyxxat   

,2: 0
22

0
2 xayxxat   

.1
22

:

0

2
0



x

a

y

x

x
t  

Последното от тези уравнения е отрезовото 

уравнение на правата t и от него  следва, че 

отрезите й са съответно 02xm   и .
2

0

2

x

a
n   

Тогава лицето на триъгълника, който допира-

телната към графиката на дадената функция 

образува с координатните оси, е    

.2
2

.2
2

1

2

1 2

0

2

0 a
x

a
xmnS   

Тъй като лицето не зависи от точката, в ко-

ято е прекарана допирателната, следва, че до-

пирателните към графиката на дадената функ-

ция образуват с координатните оси триъгъл-

ник с постоянно лице. 

 

Заключение 

Поставянето на задачи като представените 

по-горе при изучаването на темата за урав-

нение на права в равнината позволява да бъде 

обосновано използването на отрезовото урав-

нение на права, да се откроят ситуациите, в 

които е подходящо неговото прилагане и да 

се свърже то с другите видове уравнения на 

права. Всичко това допринася за получаване-

то на по-общ поглед върху разглежданата те-

ма, за връзката й с диференциалното смятане 

и заедно с това за по-задълбочено  и  трайно 

овладяване на този дял от аналитичната гео-

метрия. 
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СТАЖ В АПТЕКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МЕДИ-
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Живко Пейчев, Нонка Матева, Стела Пейчева, Теодора Димчева, Ангелина Киркова, Кристина 

Килова, Антония Янева
 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF TRAINING DURING THE PRE-TRAINING IN THE 

PHARMACY OF STUDENTS OF THE PHARMACY FACULTY OF THE MEDICAL 

UNIVERSITY – PLOVDIV 

 

Zhivko Peychev, Nonka Mateva, Stela Peycheva, Teodora Dimcheva, Angelina Kirkova, Kristina 

Kilova, Antonya Yaneva
 

 
РЕЗЮМЕ 

Въведение. Шест месечният преддипломен стаж (6-МПС) на студентите - магистър фармацевти 

в България е част от обучението им. Студентите сами избират къде да го проведат – в отрита-

обществена или в болнична аптека. Всеки стажант има двама ментори. Единият наблюдава практи-

ческата дейност, а другият е академичен преподавател, контролиращ провеждането му.  

Цел: Цел на проучването е да се оцени качеството на 6-МПС в аптека на студентите от фармца-

цевтичен факултет на МУ-Пловдив. 

Материал и методи. Изследването е проведено сред български и чуждестранни студенти от Фа-

култета по фармация на Медицински университет – Пловдив, академични преподаватели от същия 

факултет и ментори-фармацевти. Разработени са два специализирани въпросника за студенти (35 

въпроса) и за ментори (23 въпроса) - анкетен метод.  Обработката на резултатите извършихме със 

статистически софтуер SPSS v.19. Проучването обхвана 21 аптеки в гр. Пловдив и други 6 в пловдивска 

област, където се проведе 6-МПС. 

Резултати: Част от студенентите 75 (67%) проведоха своя стаж в гр. Пловдив. Повечето заявя-

ват, че са изпълнили от 50 до 200 рецепти и са обслужили от 50 до 200 пациента за ден. Част от 

стажантите 67 (59.8%), заявяват че в аптеките има сектор за продажба на козметика. По време на 

стажа си 42 (37.5%) стажанти са продавали козметика, освен лекарства. Голям брой от участниците 

в проучването 77 (68.7%) заявяват, че стажът е много добре организиран и ги насърчава да работят 

като фармацевти. Средната оценка по шестобалната система, която менторите дават за работата 

на стажантите е много добра - 5.05. 

Заключение: Резултатите от проучването сред стажанти и ментори за преддипломния стаж в 

аптека показват, че участниците са удовлетворени от практическите му аспекти. Анализът на дан-

ните сред стажанти сочи, че стажът е важен, а натрупаният опит – много добър. Въпреки това 

някои от тях споделят, че не се чувстват добре подготвени да осъществят самостоятелна организа-

ция и административна работа в аптека. 

Ключови думи: преддипломен стаж, фармация 

 

Въведение 

 

Шест месечният преддипломен стаж (6-

МПС) е задължителна и неразделна част от 

учебната програма на магистър фармацевтите 

в България. [1]. Той включва 960 часа, които 

стажантите по фармация трябва да оползот-

ворят за подобряване на техните умения в 

областта на изготвяне на лекарствени форми 

по магистрална и фармакопейна рецептура, 

отпускане на лекарствени продукти по Дого-

вор с НЗОК, отпускане на лекарствени про-

дукти , съдържащи наркотични вещества от 

приложения 2 и 3 на ЗКНВП, фармацевтично 
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консултиране и фармацевтични грижи. Обик-

новено студентите избират открита аптека 

(ОА) за провеждане на стажа, но има въз-

можност за тези, които желаят половината от 

стажа да се проведе в болнична аптека (БА),  

а останалите 3 месеца в открита аптека 

[2],[3].Правилата и изискванията на 6-МПС са 

регламентирани от БФС в съответствие с 

изискванията на Министерството на образо-

ванието и науката [4],[5]. Деканът на Факул-

тета по фармация утвърждава списъка на ап-

теките в страната, където студентите могат да 

проведат своя стаж на български или анг-

лийски език в зависимост от формата на обу-

чение до момента. Всяка аптека трябва да 

получи положително становище от фармацев-

тичния инспектор и Съюза на фармацевтите, 

преди да бъде добавена към утвърдения от 

декана списък. [6]. По време на стажа всеки 

студент има свой собствен ментор-

фармацевт, който се грижи и наблюдава него-

вия образователен процес в областта на фар-

мацията и академичен преподавател, който 

свързва стажа с академично образование и 

контролира провеждането му в съответствие с 

учебната програма и законови изисквания [7].  

 

Цел 

 

Цел на проучването е да се оцени качест-

вото на 6-МПС в аптека на студентите от 

фармцацевтичен факултет на Медицински 

университет – гр. Пловдив. 

 

Материал и методи 

 

Изследването е проведено сред 112 сту-

дента (58 българи и 54 чуждестранни студен-

ти) от Факултета по фармация в Медицински 

университет Пловдив, завършили през 2016 

г., 9 академични преподаватели от същия 

факултет и 38 ментори-фармацевти, участва-

щи в 6-МПС през 2016 г. Използвахме два 

специализирани въпросника, разработени 

отделно за студентите (35 въпроса) и за мен-

торите (23 въпроса) като за целта използвах-

ме анкетен метод. Проучването обхвана 21 

аптеки в гр. Пловдив и други 6 в пловдивска 

област, където се проведе 6-МПС. Обработ-

ката на резултатите извършихме със статис-

тически софтуер SPSS v.19.  

 

 

 

 

Резултати 

 

Използвайки въпросника за студентите 

събрахме информация за оборудването, пер-

сонала и натоварването на фармацевтите в 

аптеките и получихме информация за стажа 

на студентите. Въпросникът за менторите 

даде информация за техния опит като фарма-

цевти, като ментор-фармацевти и тяхното 

мнение за студентите, провели 6-МПС през 

2016 г. 

Проучването обхвана 21 (78%) аптеки в гр. 

Пловдив и други 6 в пловдивска област, къде-

то се проведе 6-МПС през 2016 г. Данните 

бяха събрани между 1-ви и 15-ти септември 

2016 г., когато повечето студенти завършиха 

стажа си. 

Разпределение на студентите по нацио-

налности (фиг.1). 

 

 
Фиг. 1. Разпределение на студентите по 

националности 

 

Повечето стажанти 75 (67%) проведоха 

своя 6-МПС в Пловдив и повечето от тях зая-

виха, че са осъществили между 50 и 200 

предписания на ден за лекарствени форми и 

между 50-200 пациенти на ден. Около 

67(60%) от студентите заявяват, че в КЗ е 

специално място за козметика, а 38% прода-

ват и козметика по време на 6-годишното си 

обучение. Стажантите заявяват, че по време 

на 6FIN всеки ден те са участвали в предоста-

вянето на предписани и извънборсови кон-

султации и лекарствени форми. Много рядко 

по-малко от няколко пъти през месеца те 

имаха възможност да направят администра-

тивна и организационна работа, като напри-

мер контролиране на датите на изтичане на 

срока на годност или статуса на лекарствата 

(таблица 1). 
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Таблица 1. Контрол на срока на годност или статус на лекарствата 

Вид дейност 

Честота 

Заявка на 

лекарства 

Контрол на 

годността 

Контрол на 

наличността 

Изготвяне на 

магистрални 

рецепти 

Консулти-

ране 

Продажба на 

предписани 

лекарства 

Продажба 

на ОТС-

продукти 

Всеки ден 41.3% 10.9% 10.9% 46.7% 88.0% 89.1% 90.2% 

3-4 пъ-

ти/седмичн

о 

25.0% 8.7% 16.3% 40.2% 8.7% 7.6% 8.7% 

1-2 пъ-

ти/седмичн

о 

13.0% 11.9% 26.0% 8.7% 1.0% 1.0% 0.0% 

Няколко 

пъ-

ти/месечно 

8.7% 47.8% 31.5% 2.2% 1.0% 1.0% 1.0% 

По-малко 

от 1 

път/месечно 

9.8% 18.5% 11.9% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 

Никога 2.2% 2.2% 2.2% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

 

 
Фиг. 2. Разпределение на отговорите на 

въпроса насърчи ли Ви 6-МПС да работите 

като фармацевти? 

 

Стажантите споделиха, че в последния ме-

сец на стажа са били самостоятелни без над-

зор на техните ментори за дейности като 

фармацевтични консултации и изготвяне на 

магистрални лекарства. Наставниците им са 

контролирали единствено процеса на про-

дажба на предписаните лекарства по НЗОК. 

Повече от 78 (69%) от студентите заявяват, че 

стажантът е задоволителен и ги насърчава да 

работят като фармацевти. Студентите заяви-

ха, че не се чувстват достатъчно компетентни 

в административната работа 24 (21%) и забе-

лязват липсата на знания 25 (22%). Повечето 

от студентите 91 (81%) заявяват, че вече са 

намерили работа, а 83 74% споделят, че ще 

бъдат наети като фармацевти. Сред ментори-

те-фармацевти почти 68% са ръководители на 

аптеки от открит тип. Около 50% от ментори-

те-фармацевтите признават, че в началото на 

стажа студентите са имали добри теоретични 

познания във фармацевтичната работа, но 

нямат умения за търговско обслужване и 

фармацевтично консултиране (таблица 2). Те 

декларират, че студентите им работят трудно, 

желаещи да се учат и да се поучават. 

 

Изводи 

 

Повечето от участниците в двете групи от-

говориха, че са удовлетворени от практичес-

ките аспекти на 6-МПС. Стажантите заявяват, 

че стажът е интересен и задоволителен. Въп-

реки това някои от тях споделят, че не се чув-

стват добре подготвени да осъществят самос-

тоятелна организация и административна 

работа в обществена аптека. 
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Таблица 2. Разпределение (в%) на отговорите на въпроса: Какъв вид компетентности и на 

какво ниво студентите са имали в началото на 6-МПС? 

Ниво на знания и умения 

Вид на дейността 

Стажанти 

имащи 

адекватни 

знания и 

умения 

Стажанти 

имащи само 

знания 

Стажанти 

имащи уме-

ния, без доб-

ри теоре-

тични зна-

ния 

Стажанти 

имащи само 

умения 

Липса на знания и 

умения 

Познаване на различни 

видове лечения 
56.7% 9.6% 23.0% 0.0% 2.2% 

Продажба на предписани 

лекарствени продукти 
7.9% 52.6% 14.5% 0.0% 15.8% 

Продажба на ОТС про-

дукти 
23.5% 58.8% 11.8% 0.0% 2.9% 

Фармацевтични грижи 7.5% 45.0% 7.5% 0.0% 17.5% 

Административна работа 

в обществена аптека 
13.3% 36.7% 6.1% 3.1% 28.6% 
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СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СТУДЕНТА КАТО СУБЕКТ НА ПРОЦЕСА  

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИШЕ 

 

Галина Станчева, Маринела Грудева, Станислава Павлова 

 

SPECIFIC FEATURES OF THE STUDENT AS A SUBJECT OF THE TRAINING PROCESS 

 

Galina Stancheva, Marinela Grudeva, Stanislava Pavlova 

 
ABSTRACT: Resume: This article deals with the problem of the essence of the term “ subject “ and its rele-

vance to the specific features of the educational process in the Medical University. An emphasis is placed on the 

student`s features as a basic subject  and the approaches to forming this “ subject”.  A documentary research 

method has been used , a detailed analysis and a summary of the accessible literature have been made with the 

purpose of revealing the specific features of the student as a subject in the educational process in the University. 

The  educational process in the Medical Universities fulfills a clearly stated public and social request  to teach 

specialists suitable for a successful  professional work and possessing the conventional virtues of the medical 

profession and of the society. This determines the definition and the examination of the student as an active sub-

ject in the educational process. 

Keywords: student, subject, educational process, Medical Universit 

 

Въведение 

 

Съвременното схващане на процеса на 

процеса обучение се основава на разбирането 

за изграждане и осъществяване на активно 

взаимодействие между преподавател и сту-

дент, като основни субекти в него. В условия-

та на висшето медицинско училище, това 

взаимодействие се характеризира и с наличи-

ето на още един субект – пациента. Особе-

ност, която води до открояването на проблема 

за субектността, като основна и специфична 

характеристика на процеса обучение в него. 

Тук следва да се обърне внимание на факта, 

че процесът на обучение във висшето медицин-

ско училище притежава всички характерни 

особености на традиционния процес на обуче-

ние, а именно: сложност, целенасоченост, ор-

ганизираност, противоречивост, субектност, 

двуединност, управляемост, времева ограниче-

ност (5, с.75). Неговата структура е съставена 

от същите компоненти от които е изграден и 

традиционния процес. Независимо от това, 

обаче, той се отличава със своя специфика, 

която се определя най-вече от неговата 

насоченост и неговото съдържание както и от 

условията, в които то се реализира.  

Във висшето медицинско училище, насоче-

ността се свързва най-вече с подготовката на 

професионално компетентни специалисти в 

областта на здравеопазването, чрез поставянето 

на акцент върху формирането у тях на практи-

чески умения и навици, овладени до автомати-

зъм; формирането на умения за общуване, ра-

ботата в екип и решаването на конфликти, в 

много по-голяма степен от другите университе-

ти; осигуряването на условия за овладяване в 

най-голяма степен на такива качества от сту-

дентите, като: хуманизъм, милосърдие, състра-

дание, емпатия, алтруизъм, отговорност, 

усърдие, комуникативност и др. (4, с.44). 

Като специфична особеност на процеса обу-

чение във висшето медицинско училище се 

очертават и условията на неговото осъществя-

ване, които могат да се подразделят и разглеж-

дат най-общо като материални и като личнос-

тови. Към материалните може да се отнесе ба-

зата за обучение (академична или клинична), а 

към личностовите – спецификата на академич-

ния състав, който планира, организира и осъ-

ществява обучението и който в по-голямата си 

част е с медицинско образование.  

Що се отнася до съдържанието на образова-

нието във висшето медицинско училище следва 
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да се посочи, че то се определя от учебните це-

ли, формулирани в квалификационните харак-

теристики на отделните специалности и се кон-

кретизира от Наредбите за единните държавни 

изисквания за придобиване на висше образова-

ние, учебните планове за всяка специалност и 

учебните програми за отделните дисциплини, 

включени в учебните планове. Подборът на съ-

държанието се съобразява в максимална степен 

с личностовите особености на студентите, кое-

то дава основание, процесът на обучение във 

висшето медицинско училище да се определя 

като личностноориентиран (4, с.68).  В процеса 

на овладяване на учебното съдържание, студен-

тите имат възможност да разрешават сложни 

задачи, което им позволява „да придобият опит 

и да формират качества за бърза и точна профе-

сионална реакция“ (7, с.117) – обстоятелство, 

което идентифицира обучението като проблем-

нобазирано.  

В процеса обучение във висшето медицинс-

ко училище, съдържанието се усвоява и чрез 

изграждане на активно взаимодействие между 

преподаването и ученето, при което на студента 

се предоставя възможност да овладява самосто-

ятелно знания, умения и навици, да усвоява по-

веденчески алгоритми, да прави оценка на от-

ношения, да възприема различни стилове на 

общуване в рамките на екип и т.н.; да изявява 

на практика придобитите по този начин знания, 

умения и навици, чрез активни методи и форми 

на действие, т.е. да се изявява като активен су-

бект (1), (2), (9), (8), (12). 

По - ясното открояване на насочеността на 

образованието във висшето медицинско учи-

лище, като негова специфична особеност, изис-

ква разкриването и на специфичните особенос-

ти на неговите основни субекти, които от глед-

на точка на дидактиката са два – обучаващ и 

обучаващ се. В условията на висшето медицин-

ско училище, обаче се идентифицира и още 

един – трети субект. Във връзка с професио-

налната квалификация, която се придобива от 

обучаващите се във висшите медицински учи-

лища, третият субект в някои специалности 

може да се прояви и определи като „пациент“, 

„клиент“ или „партньор.“ (4, с.44). 

Тук следва да се отбележи, че в педагоги-

ческата литература под „субект“ най-често се 

разбира личност, която извършва активна 

дейност в процеса на взаимодействие с други 

личности (2,с.51). Разглеждането на студента 

именно от позицията на това разбиране на 

понятието „субект“, дава основание, че той би 

могъл да се определя като активен субект на 

процеса обучение“ (3, с.132). В това си качес-

тво, той би следвало да се отличава с много-

образие от функции и роли. Именно подобни 

схващания за студента, които го открояват 

като активен субект на процеса обучение във 

висшето медицинско училище дадоха осно-

вание за реализирането на теоретично проуч-

ване на проблема. 

 

Цел 

 

Да се разкрият специфичните особености 

на студента като активен субект на процеса 

обучение във висшето медицинско училище. 

 

Материал и методи 

 

 Документален – проучване на научна 

литература по проблема 

 Анализ на научната литература 

 Обобщение и изводи 

 

Резултати и обсъждане 

 

Усъвършенстването на процеса обучение 

във висшето медицинско училище е резултат 

от нарастващите възможности и изисквания 

към качеството на висшето образование по 

отношение на цялостното формиране и разви-

тие на личността на студента както в посока 

на професионалната им реализация, така и за 

овладяване на неговата социална и гражданс-

ка роля в условията на едно отворено, дина-

мично и демократично развиващо се общест-

во (8, с.43). Това обстоятелство дава основа-

ние да се  твърди, че в цялостния процес на 

подготовка на съвременния здраве специа-

лист особено място заема проблемът за ут-

върждаването на неговата субектна позиция. 

В педагогическата литература този проблем 

заема все по-водещо място, тъй като самият 

процес на обучение се ориентира все повече 

към личността на студента, към неговите 

предпочитания, интереси, начин на реагиране 

и включване в учебната дейност. 

Не случайно и повечето изследователи на 

определят определят студента като субект на 

процеса на обучение с качествените прилага-

телни „активно действащ, познаващ, прите-

жаващ съзнание и воля човек“ (7,с.183). Спо-

ред Б.Торньова и М.Семерджиева същността 

на субекта се разкрива най - ясно посредст-

вом неговата социална роля, дейност, взаимо-

отношения и взаимодействие с други субекти 

и обекти от заобикалящата го среда, в която 
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всеки един от тях има и намира своето място. 

Според в качеството си на субект е още „са-

моутвърждаваща, самоосъзнаваща се лич-

ност, участваща в учебния процес на универ-

ситета, способна на ефективна самоорганиза-

ция и саморегулиране на своите действия и 

постъпки“ (6).  Нещо повече, като субект, 

студентът заема активна позиция в учебния 

процес. Позициониран е в центъра на 

обучението и се превръща в активна 

творческа личност способна да отговаря на 

съвременните изисквания на обществото. 

Практиката показва, че колкото по-активни са 

обучаващите се, толкова по-добри са 

резултатите от тяхната учебна дейност. Но 

това не се постига автоматично и механично, 

а посредством изграждането на ефективно 

педагогическо взаимодействие (7, с.1).  

Според С.Г.Плугин, именно активността е 

основното средство, чрез което студентът се 

превръща в една относително автономна и 

успешно функционираща система, което 

оказва влияние както върху социалната му 

дейност, така и върху социалната му зрялост. 

Активността възниква при взаимодействието 

на съзнанието и социално – практическата 

дейност. Развива се при съчетаването на мно-

го видове дейности, които формират творчес-

ко и отговорно отношение на студента към 

постигнатите резултати. Това е дейност, коя-

то се отличава с активност както по време на 

учебно – познавателната, така и по време на 

практическата дейност на студента (по 

3,с.130–131). 

Студентът е възрастен учащ се. Навършил 

е 18 години. Поради това той притежава и 

проявява специфичните особености на въз-

растни обучаващ се. Той е изградена личност, 

която постъпва във висшето училище с 

ясното съзнание да овладее  избраната 

професия. Да не забравяме, че особено в 

сферата на здравеопазването изборът на 

професия и специалност трябва да се извърши 

при наличието на максимална осъзнатост, 

мотивираност и отговорност. Убедеността в 

правилния избор на е първият белег на проя-

вата на активност у всеки студент, а оттам и 

първа важна стъпка към неговото формиране 

като субект. като активен субект в процеса 

обучение. 

Поради сложността на студента като лич-

ност и като субект на процеса на обучение, в 

научната литература той се разкрива най-

малко от три гледни точки.  

Първата гледна точка е психологическата, 

която го разкрива като единство от психоло-

гически процеси, състояния и свойства като 

темперамент, характер, насоченост и способ-

ности. 

Втората гледна точка е социалната, според 

която, студентът въплъщава в себе си общес-

твените отношения и качества, които опреде-

лят неговата принадлежност към определена 

социална група.  

Третата гледна точка е биологическата. 

Според нейните изследователи студентът е 

личност, която включва в себе си определен 

тип висша нервна дейност, строеж на анали-

затори, условни и безусловни рефлекси, мор-

фологични белези и др. Тази гледна точка 

дава основание личността на студента да се 

определя и разглежда като сложно социално  

явление, притежаващо многообразие от еле-

менти: „социална активност“, „социално 

самоопределение“ и „социална отговорност“ 

(по 3,с.130). 

Освен това, не трябва да се пропуска и 

фактът, че студентът притежава и специфич-

ни характеристики на младежката възраст - 

сравнително висока степен на интелектуална 

и социална зрялост, умение да се самооценя-

ва, самоконтролира и самоорганизира. Пора-

ди това, той се отличава и с висока скорост на 

оперативната памет и превключване на вни-

манието; бързо решаване на вербално – ло-

гични задачи; пластичност по образуването 

на психо – моторни и други навици; развитие 

на нравствена и естетическа чувствителност 

на личността; овладяване на ролите на въз-

растният човек и стабилизиране на характера. 

оптимално развитие на интелектуалните и 

физически сили (2, с.59-60). Следва да се от-

бележи, че студентската възраст се отличава 

от другите възрастови периоди с ясно изразе-

на трансформация на ценностната система и 

ориентацията.  Именно в това е възрастта, в 

която студентите развиват многообразие от 

качества, сред които: целеустременост, реши-

телност, настойчивост, самостоятелност, ини-

циатива, умение да владееш себе си (по 

3,с.131), особено необходими за овладяването 

на професиите от професионално направление 

„Здравни грижи.“ 

Поради всички тези особености, характе-

ризиращи студента като сложен субект, може 

да се приеме становището, според което той 

би могъл да се разглежда като активен субект 

на процеса обучение (3, с.132). И това е така, 

защото субектната позиция на студента пред-
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ставлява устойчива система от отношения на 

личността към самата себе си и към собстве-

ната си дейност в процеса на обучение. Пози-

ция, която се изразява в непрекъснато търсене 

и отговорно отношение към всеки проблем, 

свързан с учебният процес и професионално-

то му формиране. Само в такава позиция, бъ-

дещият здравен специалист има реални усло-

вия за оптимално овладяване на избраната от 

него професия и за изява на неговата субект-

на позиция в процеса обучение (4).  

Реализирането на субектната позиция на 

студента в процеса на обучението във висше-

то медицинско училище зависи от редица ус-

ловия, които разкриват спецификата на съ-

ществуващата в него образователна среда: 

провеждане на обучението в реална болнична 

среда в присъствието на трети субект - паци-

ент; отчитане на личностовите особености на 

студентите; прилагане на форми и методи, 

стимулиращи формирането и проявата на 

познавателната активност на студентите и др. 

Тук следва да се отбележи, че в основата на 

промяната на позициите на студента от па-

сивност към активност стои умелото целена-

сочено и системно прилагане на личностно 

ориентирания подход в съчетание с компе-

тентностния и проблемнобазирания, от страна 

на преподавателския състав (5).  Друго важно 

условие за реализиране на активната субектна 

позиция на студента е създаването на стиму-

лираща и подкрепяща  образователна среда, 

която осигурява повече свобода, право на 

мнение и избор (7, с 183-184). 

Студентите, обучаващи се във висшето 

медицинско училище, в качеството си на ак-

тивни субекти e необходимо  да познават и 

изпълняват задълженията си отнасящи се до 

действащата нормативната уредба на висшето 

медицинско училище. Например: да присъст-

ват редовно и да се явяват подготвени в за-

дължителните учебните занятия; да полагат в 

определените срокове предвидените семест-

риални и държавни изпити; да се отнасят с 

уважени е към преподавателите, служителите 

и останалите студенти; да спазва добрите 

нрави, академична етика и обществения ред 

на територията на висшето медицинско учи-

лище и др. (3,с. 132)     

Като активен субект на процеса обучение, 

студентът реализира многообразие от функ-

ции и роли: на обучаващ се, на информиращ, 

на партньор, на общуващ, на самокоригиращ 

се, на регулиращ, на самоконтролиращ се, 

роля на оценяващ и самооценяващ се и др. 

(2,с.59-60). 

Студентите като общност също се отлича-

ват със специфика. Те се определят като хора, 

които се занимават с целенасочено и 

систематично овладяване на знания, умения и 

навици. В качеството си на възрастни обуча-

ващи се, те се отличават с проявата на по - 

голяма заинтересованост спрямо учебния 

процес, готовност да се учат, по добра обща 

житейска ориентация. Друга характерна осо-

беност на тази общност е, че хората които я 

съставят притежават по - силно изразена вът-

решна мотивация. Всичко това дава основа-

ние да се приеме, че студентството като общ-

ност е сложно и многостранно единство от 

възраст, заинтересованост по отношение на 

ученето, интереси, интелектуални способнос-

ти, темперамент, опит и потребности 

(3,с.133).  

Формирането на студента като субект на 

процеса обучение преминава през няколко 

стадия. Първият стадий е адаптацията (прис-

пособяване) към новите условия на висшето 

медицинско училище. Следва стадият на 

идентификация, при който обучаваният се 

стреми да усвоява и да изпълнява новите си 

роли, произтичащи от изискванията на избра-

ната от него професия. Третият стадий се на-

рича подготвителен. Той се характеризира с 

осъзнаването на мотивите и целите, въз осно-

ва на които студентът започва съзнателно да 

ръководи собствената си дейност и поведе-

ние. Целенасоченото формиране на личност-

ни качества и професионални умения, под 

въздействието на целенасочени и системни 

педагогически влияния, съчетани с вътреш-

ните нагласи на студента се осъществява в 

рамките на четвъртия стадий на формирането 

му като активен субект. Последният, пети 

стадий се характеризира с безспорна демонс-

трация на субектността на студента. 

В процеса на формирането на студента ка-

то субект на процеса обучение ясно се откро-

яват дейности, които се оказват ключови. Та-

кива дейности са (по 3, с.133-134):  

• слушане, осъзнаване, усвояване: персо-

нификация на учебната информация на лекции, 

семинарни, практически и други занятия: сту-

дентите, особено тези в първи курс, трудно 

възприемат речевата информация: едни прите-

жават умения да откроят главното, други не 

успяват да запишат. За преподавателя е важно в 

такива случаи да усеща потребностите на ауди-

торията и да реагира на затрудненията като 
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промени темпото на преподаване, тембъра и 

силата на гласа, да повтаря и уточнява вече ка-

заното; 

• четене, възприемане, преработка, усво-

яване на писмена информация: студентът е 

важно да бъде научен на рационално четене, 

което представлява научно обоснована техно-

логия, обезпечава четенето и персонификацията 

на максимална по обем информация за кратко 

време, с минимум затруднения; 

• конспектиране: форма на работа, която 

студентите извършват при слушане на лекции 

или при четене на текст, за която те трябва да 

овладеят определени умения; 

• изпълнение на упражнения, решаване 

на задачи: основната цел на тази форма е фор-

миране на умения чрез изучаването на конкрет-

ни дисциплини, тъй като тя развива аналитич-

ното мислене и самостоятелността на студенти-

те;  

• учебните изследвания под формата на 

курсови и дипломни работи, реферати, различ-

ни проекти и др. Осъществяването на тези изс-

ледвания изисква от студентите висока степен 

на самостоятелност и познавателна активност, 

способства за развитието на умения за научно 

търсене и формира аналитичното мислене; 

• изпълнение на творчески учебни задачи 

– обуславя се от умението да се мисли и дейст-

ва самостоятелно, обстоятелство, което се явява 

залог за успешното формиране на студента като 

субект на учебната дейност. 

Отчитайки важната роля на стимулите във 

формирането на субектната позиция на сту-

дента, в Правилниците на висшите медицинс-

ки училища са предвидени награди за различ-

ни научни постижения и дейности, за достой-

но гражданско поведение на студентите, как-

то и за заслуги за утвърждаване доброто име 

и престиж на университета (3, с.134-135) .    

 

Изводи 

 

Въз основа на задълбочения анализ на 

проучените литературни източници могат да 

бъдат направени няколко обобщени извода: 

1. Студентът като личност представлява 

сложно социално явление, едно цяло с хармо-

нично развити съставни части, компилация от 

специфичните характеристики на младежката 

възраст и възрастен учащ се. 

2. Съвременното динамично развитие на 

живота и нарастващите изисквания към вис-

шето образование налагат утвърждаването на 

субектната позиция на студента в процеса 

обучение, поставяйки го в неговия център. 

3. Процесът обучение във висшето ме-

дицинско училище, притежавайки своя ясно 

изразена специфика, предоставя условия за 

реализирането на студента като активен су-

бект  на обучението. 

4. Преминавайки през стадиите на адап-

тация, идентификация, подготовка, самореа-

лизация и самопроектиране на професионал-

ното изграждане, под влиянието на определе-

ни ключови дейности, студентът се изгражда 

като активен субект на процеса обучение. 

 

Заключение 

 

Все повече европейски и национални 

документи обръщат внимание на 

изграждането на студентите като субекти на 

процеса обучение. Именно поради усилията 

на академичната общност основателно се 

насочва към привличането и задържането на 

интересите на обучаващите се, активизиране 

на участието им в учебния процес, 

провокиране на желание за самостоятелна 

работа и др. Осъзнава се все повече и 

необходимостта началото на процеса на 

формиране на студента като субект на учебния 

процес да започва още в първи курс, с 

активното му въвличане в планирането и 

организирането на своята дейност. Това 

обстоятелство изисква от преподавателите да 

определят ясно онези ключови дейности, които 

водят към „успешно учене” и споделена 

отговорност за ефективно и качествено 

усвояване на знания, умения, компетентности, 

ценности. 
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ABSTRACT: The article deals with the problem of the essence of the professional competence in general 

and the professional competence of the health professional in particular. It shows the opportunities of the indi-

vidual work as a method and a means of its forming. An emphasis is placed on the importance of the individual 

work as a means of attracting students` interest in studying . 
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Въведение 

 

Съвременното общество поставя все по-

високи изисквания към професионалната 

подготовка на новото поколение здравни спе-

циалисти. Те следва да притежават адекватни 

на динамиката и конкуренцията на пазара на 

труда знания, умения и компетентности, с цел 

бърза адаптация към променящите се условия 

на труд. В основата си тази подготовка е 

свързана със съвременното образование, кое-

то е призвано да дава всяко висше училище, 

подготвящо такива кадри.  

Сред многообразието от документи, опре-

делящи насоката за развитие на европейското 

образователно пространства се открояват два, 

които, според нас, имат ключово значение за 

качеството на висшето образование: „Евро-

пейска рамка за ключови компетенции за 

учене през целия живот“ (ЕРКК) (2006) и 

„Европейска квалификационна рамка“ (ЕКР) 

(2008). 

В условията на прехода към новата обра-

зователна парадигма от учене за живота към 

учене през целия живот, систематичната и 

целенасочената самостоятелна работа на сту-

дентите се разглежда все по-често и основа-

телно като важна част от образователния 

процес. И това не е случайно, тъй като имен-

но самостоятелната работа се откроява като 

основно средство за повишаване на 

професионално - познавателната и творческа-

та активност на бъдещите специалисти, доп-

ринася за тяхната мобилност и конкурентос-

пособност. 

Отчитайки значението на самостоятелната 

работа за формирането на професионалната 

компетентност на съвременните здравни спе-

циалисти, ние си поставихме за цел да разк-

рием  връзката и зависимостта, която същест-

вува между тях.  

 

Същност на самостоятелната работа като 

съставна част на учебния процес във вис-

шето медицинско училище 

 

Самостоятелната работа на студентите е не-

разделна част от цялостния процес на обучение 

във висшето медицинско училище, поради фак-

та, че тя има за цел да повиши професионална-

та подготовка на студентите, чрез усвояване на 

система от фундаментални и професионални 

знания, умения и навици, които те да могат да 

прилагат самостоятелно и свободно в практи-

ческата си дейност. Решаващо условие за пос-

тигането на тази цел е изпълнението на много-

образие от задачи за (14, с.4):  
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- усвояване на фундаментални и специ-

ални знания (отделни теми, идеи, въпроси); 

- затвърждаване на теорията, чрез прак-

тически занятия (изпълнение на контролни, 

тестови и други видове задачи); 

- прилагане на практика на усвоените те-

оретични знания и формираните умения и на-

вици  (анализ на различни ситуации, подготов-

ка за работа в група (екип), участие в делова 

игра и др.);  

- прилагане на теоретични знания за 

формиране на собствена позиция, теория, модел 

(проект, реферат, дипломна работа); 

- съдейства за цялостното формиране на 

творческа личност, която притежава висока 

зрялост, готовност и способност за преодолява-

не на трудностите в живота; 

- формиране на самостоятелност не само 

като съвкупност от умения  и навици, но и като 

черта на характера, която играе важна роля в 

структурата на личността на съвременния спе-

циалист с висока квалификация  

В педагогическата литература се среща 

многообразие от определения на понятието 

„самостоятелна работа“: метод, форма, прийом, 

средство. Независимо от това, обаче, в обобщен 

вид тя се определя като: предварително 

планирана работа на студентите, която се 

изпълнява въз основа на конкретно задание и 

под методическото ръководство на 

преподавател, но без неговото непосредствено 

участие (13, с.5 – 6): репродуктивно 

(тренировъчно), реконструктивно, творческо. 

Тук следва да се обърне внимание на факта, 

че независимо от това на какво равнище се 

осъществява самостоятелната работа, тя прите-

жава свои специфични характеристики,  които я 

отличават от всяка друга и предоставят въз-

можност за нейното разглеждане като форма за 

обучение и като вид учебен труд, без пряката 

намеса на преподавателя, от една страна, а от 

друга - като средство за въвличане на обучава-

щите се в самостоятелна и активна познавател-

на дейност
 
и като средство за усвояване на ме-

тоди за нейното по-ефективно  самоорганизи-

ране, сред които (4, с.10-11):  

- наличие на познавателни или практи-

чески задачи, проблемен въпрос или проблемни 

задачи и определено време за тяхното изпълне-

ние; 

- наличие на умствено напрежение у 

обучаващите се за правилно и най-добро из-

пълнение на едно или друго действие;  

- проява на съзнателност, самостоятел-

ност и активност от страна на обучаващите се  в 

процеса на решаване на поставените задачи; 

- наличие резултати от самостоятелната 

работа, които отразяват равнището на разбира-

не на решавания проблем;  

- наличие на формирани навици за са-

мостоятелна работа. 

Самостоятелната познавателна дейност се 

определя и проявява като особен вид позна-

вателна дейност, в която се предполага  опре-

делено равнище на самостоятелност във 

всички нейни структурни компоненти, като се 

започне от поставянето на проблема и се 

стигне до осъществяването на контрола (са-

моконтрола) и оценяването на резултата от 

нея. „В качеството на основен признак на са-

мостоятелна дейност се определя не това, че 

обучаващият се работи без помощта на пре-

подавателя, а това, че всяко действие, което е 

извършено от него е осъзнато, подчинено на 

конкретна цел, която, той сам си е поставил. 

Затова и основната дидактическа задача на 

самостоятелната работа се състои в това, да:  

мотивира обучаващите се за усвояване на 

учебната програма; повиши отговорността им 

към своята учебна дейност; създава условия 

вя усъвършенстване на информационната  

компетентност; способства за развитие на 

компетенции в областта на самообразование-

то, изследователската, проектната  и творчес-

ката дейност; формира системно мислене на 

основата на изпълнение на индивидуални и 

групови творчески задачи и т.н.“ (по 2, с.11). 

Именно поради това самото понятие 

„самостоятелност“ се определя като личност-

но качество на обучаващите се, което се 

изразява в умението им сами да откриват 

проблеми, начини и пътища за тяхното 

решение; проявява се и се формира в процеса 

на самата дейност, чрез предоставяне на въз-

можност на обучаващите се сами да търсят 

решения на поставените им задачи. 

Отчитайки значимостта на самостоятелната 

работа като основен компонент на процеса обу-

чение, чрез който студентите се мотивират за 

активна учебна и творческа дейност, за пос-

тоянно усъвършенстване на информационна-

та си компетентност, за развитие на компе-

тенции в областта на самообразованието, изс-

ледователската и проектната дейност и т.н. 

във висшите медицински училища  се обръща 

особено внимание и върху факта, че тя се 

проявява като основно средство за формиране 

на професионалната компетентност на всички 
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студенти и в частност на студентите, обуча-

ващи се в професионално направление 

„Здравни грижи.“ 

 

Специфични измерения на компетентност-

та 

 

За да се разкрие спецификата на професи-

оналната компетентност следва да се разгледа 

най-напред същността на основното понятие 

„компетентност“, тъй като то се приема и раз-

глежда като ядро на глобалната 

образователна практика.  

В научната литература, терминологично, 

компетентността се определя в най-общ сми-

съл като: съвкупност от знания, умения и 

опит в определена област, която формира 

способност за вземане на правилни решения в 

различни ситуации, както и правоспособност 

за осъществяване на специализирана дейност. 

Така, например, според А.П. Панфилова, 

компетентността се изразява в способността 

на човека да постига определени резултати. 

За други изследователи на проблема, тя пред-

ставлява овладени умения и знания, които са 

свързани с конкретни изисквания за подго-

товка, необходими на човека за ефективна 

професионална дейност (12, с.160). За  М.А. 

Чошанов, компетентността е не само основна 

личностна, но и основна професионално - ква-

лификационна характеристика на индивида, 

тъй като тя се откроява най-ясно в момента на 

неговото включване в конкретна дейност, в ко-

ято се осъществява реалното превръщане на 

притежавания ресурс в реален продукт" (по 6, 

с.29). По мнение на австралийския изследова-

тел T.Hoffmann, понятието „компетентност“ 

включва видимите и регистрируемите 

резултати от дейността; стандартите за 

изпълняване на дейността; личностните 

свойства, обозначаващи ефективността на 

определена дейност (14, с.275-285 ). Според 

E.H. Огарев, компетентността е тази, която 

характеризира човека като субект на 

специализирана дейност в системата на 

обществения труд и предполага: добро 

познаване на опита, наличен в дадената 

област, активно овладяване на постижения; 

умение да подбира средства и способи за 

действие, място и време; чувство на 

отговорност; способност да коригираме пос-

тигането на целите, учейки се от грешките си 

(по 11, с.170).  

Днес, смисловото значение на този термин 

е много по-широко. „Под компетентност вече 

се разбира не само съвкупността от знания и 

умения, не само правоспособността за осъ-

ществяване на специализирана дейност, но и 

процесът на усвояване на социални норми, 

ценности, дейности, отношения и т.н., които 

позволяват на съвременния специалист да е 

мобилен и конкурентноспособен. И това е 

така, защото развиващото се в новите условия 

общество се нуждае от такива професиона-

листи, които са компетентни да решават мно-

гообразие от практически задачи. Затова, съв-

сем основателно, измененията в сферата на 

общественото съзнание се приемат за основ-

ни показатели при определяне значимостта на 

професионалната компетентност“ (5, с.303).  

Всичко това дава основание компетентност-

та да се определя  и като потенциална готовност 

на личността за решаване на практически зада-

чи, тъй като тя включва в себе си съдържателни 

и процесуални компоненти. Въз основа на това 

разбиране за компетентен може да се приема 

този, който е достатъчно квалифициран, обу-

чен, способен за извършването на определен 

вид професионална дейност. Казано по друг 

начин, компетентността е доказаната способ-

ност на личността да използва притежаваните 

от нея знания, умения и/или методологични 

дадености в работни или учебни ситуации, в 

т.ч. и по отношение на професионалното и 

личностното си развитие. Компетентността, 

обаче, не е постоянна величина, а предполага 

постоянно обновяване на знанията и уменията, 

което дава основание тя да се проявява и 

приема и като нова единица (критерий) за 

измерване образоваността на човека, тъй като 

получените преди това знания, умения и навици 

вече не го удовлетворяват и не позволяват да се 

измери равнището на качеството на неговото 

образование. Нещо повече, тя предполага 

наличие у индивида и на вътрешна мотивация 

за качествено осъществяване на професионална 

дейност, както професионални ценности и по-

ложително отношение  към своята професия 

като към ценност.  

Оттук следва, че компетентността на 

студента, в най-общи линии, намира израз в 

притежаването на система от декларативни, 

процедурни и методологически знания в дадена 

предметна сфера и близки до нея области на 

познанието; в неговата способност да взема 

решения в нестандартни ситуации; да 

притежава овладени до автоматизъм умения за 

проектиране на своята дейност в аспекта на 

използване на придобитите от него знания; 

професионалните му интереси да се отличават с 
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устойчивост; да проявява постоянна потребност 

от усъвършенстване на професионалната и 

общокултурната си компетентност, както и към 

самоактуализация, самореализация; да проявява 

ясно изразено ценностно отношение към 

овладяваната професия и др. Всичко това, в 

своята съвкупност, ще позволи на съвременния 

специалист да е мобилен и конкурентоспособен 

(6, 31).   

Не е случаен фактът, че Европейската 

комисия работи със страните – членки на Ев-

ропейския съюз именно в посока подобряване 

на „ключовите компетентности“ - знания, 

умения и нагласи, тъй като те са в основата на 

личностната и професионалната подготовка и 

реализация на съвременните специалисти ка-

то активни граждани на обществото.  

 

Професионална компетентност като комп-

лексна характеристика на съвременния 

специалист 

 

Професионалната компетентност включва 

в себе си важни за ефективното изпълнение 

на различни видове професионална дейност 

личностни качества. Поради това обстоятелс-

тво тя най-често се възприема и разглежда 

като комплексна характеристика на 

човешката дейност.  

В научната литература се срещат и други 

нейни определения, които доказват слож-

ността на нейното съдържание и обхват. Така 

например,  автори като А.Д. Гонеев, А.Г. 

Пашков и др. приемат, че професионалната 

компетентност е интегрална характеристика 

на специалиста, която се определя от техните 

делови и личностни качества и която отразя-

ваща не само нивото на неговите знания, 

умения и опит, но и социално-нравствената 

му позиция (по 4). Според друга група авто-

ри, сред които А.А. Бодалев, А.А. Деркач, 

Н.В. Кузмина, А.А. Реан и др., професионал-

ната компетентност зависи в най-голяма сте-

пен от нивото на мотивация, професионални-

те и личностови стандарти за самоусъвър-

шенстване и професионализъм (по 10, с.81). 

Подобни характеристики на професионалната 

компетентност могат да се открият, според 

Ф.С. Исмагилова и в нейната структура 

(знания, опит, умения, професионална 

интуиция, професионална култура и личност-

ни качества) (8).  

Изхождайки от разгледаните по - горе ста-

новища, определящи същността и специфика-

та на професионалната компетентност може 

да се обобщи, че съвременният професиона-

лист следва да е носител на съвкупност от 

професионални компетентности: техническа, 

комуникативна, контекстуална, адаптивна, 

концептуална, интегративна (3, с.18). По ано-

логия на това обобщение може да се твърди, 

че и съвременният здравен специалист трябва 

да бъде не само добре подготвен да решава 

проблеми в областта на професионалната си 

дейност, но и да изгражда позитивно 

взаимодействие с колеги и пациенти; да се 

стреми към непрекъснато професионално 

развитие и творческа себереализация; да 

стреми към самоусъвършенстване (4,с.117-

119).  

Именно подобно разбиране за разбиране за 

професионалната компетентност като лич-

ностно и професионално качество дава въз-

можност процесът на нейното формиране да 

се разкрие като многофакторно явление, като 

неразделна част от личностното и 

професионалното формиране на студента 

като професионалист (1, с.125-129).  

Отчитайки факта, че професионалната 

компетентност представлява набор от 

ключови, основни и специални компетенции, 

които се намират в тясно връзка и 

сътрудничество помежду си, може да се при-

еме, че нейното проявление като професио-

нално поведение на съвременния здравен 

специалист следва да се отличава със следни-

те основни характеристики (5, с.303 - 304):  

 Знания в професионалната област, 

опиращи се на систематизирана теоретична 

база и общо професионални знания, умения и 

навици, определящи успешното усвояване на 

тясно профилираната дейност.  

 Знания, определящи успешната 

ценностна ориентация (общи и 

професионални ценности, професионално-

етичен кодекс); икономическа, 

управленческа, педагогическа и т.н. дейност. 

 Формиране на умения и навици, които 

обезпечават: 

- успешното решаване на общосоциални 

и професионални проблемни ситуации; 

- усвояването и реализирането на роли, 

присъщи на една или друга дейност; 

- формулиране на крайни и междинни 

цели; вземане на правилни решения в конф-

ликтни ситуации; оценяване и коригиране на 

поведение, въз основа на рефлективна управ-

ленческа дейност, опираща се на ефективното 

общуване; 
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- активна адаптация към променящите се 

условия;  

- успешна комуникативна дейност. 

 Стремеж към постоянно професио-

нално усъвършенстване и израстване. 

 Чувствителност към мнението на 

професионалното съобщество. 

 Авторитет в конкретната област на 

професионална дейност. 

 

Връзка и зависимост между професионал-

ната компетентност и самостоятелната ра-

бота на студентите 

 

Отчитайки тези обективни обстоятелства,  

съвсем основателно и все по-често съвременна-

та научна мисъл насочва усилията си към раз-

витието на такова висше образование, което да 

стимулира и развива творческия потенциал на 

обучаващите се за постигане на по-ефективна 

личностна и професионална реализация. И това 

е така, защото съвременните условия на общес-

твено развитие изискват от всеки специалист 

умения за адекватна адаптация към различна по 

динамика среда; бързо ориентиране в разнооб-

разието от информация; вземането на оптимал-

ни решения; проява на поведение съизмеримо 

със спецификата на различни житейски и про-

фесионални ситуации. Това означава, изграж-

дане у студента на такава субектна позиция, 

която да му позволи да ръководи, да управлява 

и да променя своя живот, съобразно условията 

и изискванията на обществото, в което той се 

реализира  (7, с.55). 

Процесът на обучение във висшето меди-

цинско училище се изгражда и осъществява 

като ефективно взаимодействие между рав-

ноправни субекти. Това означава, че в качест-

вото си на субект, всеки студент следва да се 

включва активно в неговото осъществяване, 

при гарантирана творческа свобода и 

самостоятелност.  

Всичко това дава основание делът на са-

мостоятелната работа на студентите да се 

увеличава постоянно. Отчитайки личностно 

ориентирания характер на самостоятелната 

работа, акцентът пада върху активната позна-

вателна дейност на студентите при усвоява-

нето на учебното съдържание по всяка дис-

циплина, включена в учебния план. Това 

изисква интензивно мислене, решаване на 

различни познавателни задачи, водене на за-

писки, разбиране и запомняне на информа-

ция. Или казано по друг начин, насочване на 

самостоятелната работа към формирането и 

развиването на умения за работа със специа-

лизирана литература, справочници, перио-

дични издания, съвременни информационни и 

комуникационни технологии. Самата ефек-

тивност на самостоятелната работа се постига 

чрез разнообразие от форми на нейното орга-

низиране и провеждане. 

Представлявайки сама по себе си индиви-

дуална и групова дейност на студентите, тя се 

извършва под ръководството, но без прякото 

участие на преподавателя. Неговата основна 

роля е да насочва студентите в правилната 

посока на нейното изпълнение, да намалява 

напрежението и трудностите, свързани с ов-

ладяването на учебния материал, да създава 

атмосфера на творческа и активна мисловна 

дейност. По този начин се изграждат нов тип 

взаимоотношения между преподавател и сту-

дент, които се характеризират със сътрудни-

чество, емпатия, взаимна отговорност и ува-

жение.  

Важен елемент на самостоятелната работа 

е контролът за установяване степента на съ-

ответствие на постигнатите резултати с пос-

тавената цел и задачи. Ефективността на са-

мостоятелната работа е пряко свързана с мо-

тивацията на студента. Под мотивация се раз-

бират най-често подбудите, които предизвик-

ват творческа дейност и определят насоката 

на интересите на студентите. Оттук под 

професионална мотивация следва да се раз-

бира въздействието на специфични стимули, 

които определят избора на професия и 

непрекъснатото изпълнение на задълженията, 

свързани с нея. Като най-силно мотивиращ 

фактор се откроява ефективната подготовка 

за бъдещата професионална дейност. 

Развитието на този вид мотивация се осъщес-

твява чрез постоянното насърчаване на сту-

дентите за активно участие в различни форми 

на творческа дейност, изследователска работа 

в сътрудничество с преподаватели или с дру-

ги студенти, както и съвместна подготовка и 

участие в научни семинари, конференции и 

т.н. Ефективен метод за повишаване на 

мотивацията на студентите е въвеждането в 

образователния процес на активни и 

интерактивни методи на преподаване, които 

водят до формиране на инициативност и 

самостоятелност на студентите, за постигане 

на определен познавателен резултат. 

Именно поради това, във висшето меди-

цинско училище се поставя акцент върху 

ученето чрез практикуване, работата в малки 

групи, провеждането на ролеви игри. Ролеви-
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те игри намират широко приложение в учеб-

но-практическите занятия с улесняване на 

процеса за формиране на професионална 

компетентност и клинично поведение (9). С 

особено разнообразие се отличава извън ау-

диторната самостоятелна работа. Тя включва 

изпълнение на различни видове индивидуал-

ни задачи, целящи развитието на самостоя-

телност и инициативност на студентите; под-

готовка и писане на резюмета, доклади, есета; 

подготовка за участие в научно - теоретични 

конференции, семинари и др.” (11). Един от 

ефективните методи за формиране на творче-

ско мислене у бъдещите здравни специалисти 

е свързан с решаването на учебно – познава-

телни задачи, които развиват основните ком-

петенции, необходими за формиране на про-

фесионални умения и навици и създават 

предпоставки за професионална пригод-

ност“(10).  

По този начин, самостоятелната работа на 

студентите се превръща в своеобразен модел 

на бъдещата им професионална дейност, в 

която няма да има преподаватели, но ще има 

мениджъри, които ще оценяват 

самостоятелността като една от най-

търсените професионални качества.  

 

Изводи 

 

Въз основа на направения анализ на раз-

лични литературни източници за изясняване 

на проблема за самостоятелната работа като 

средство за формиране на професионалната 

компетентност на студентите – здравни спе-

циалисти бе установено, че: 

1. Подготовката на високо квалифициран и 

компетентен специалист по здравни грижи, с 

висока степен на адаптивност, готовност за 

професионален растеж, способност и желание 

за самообразование и самоусъвършенстване е 

от изключително важно значение в съвремен-

ните условия на живот.  

2. Професионалната компетентност е 

сложно психологическо понятие, което е в 

основата на ефективната професионална дей-

ност. То включва набор от знания, умения и 

способността за тяхното прилагане по отно-

шение на реални обекти и процеси, също така 

и професионално значими и личностни качес-

тва.  

3. Пред преподавателите, в рамките на 

организацията на самостоятелната работа, 

стоят предизвикателства свързани с повиша-

ване на интереса и мотивацията студентите 

към самостоятелно придобиване на знания 

чрез самостоятелно решаване на 

нестандартни задачи, които да формират 

такива личностови черти като самостоятел-

ност и отговорност.  

4. Решаващата роля в организацията на 

самостоятелната работа на студентите при-

надлежи на преподавателя, който трябва да 

работи с конкретната личност, с нейните сил-

ни и слаби страни, с индивидуалните ѝ спо-

собности и наклонности. Негова задача е да 

открие и развие най-добрите качества на сту-

дента като бъдещ високо квалифициран 

специалист. 

5. Самостоятелната работа включва по съ-

щество образователна и изследователска 

дейност на студентите, насочена към 

развиване на общи и професионални 

компетенции. Тя се разглежда и като метод на 

самоорганизация и самовъзпитание, и като 

средство за включване в самостоятелна дей-

ност.  

5. Отличителна черта на самостоятелната 

работа е възможността да се решат 

едновременно няколко задачи:  мотивация на 

студентите, развиване на творческите 

способности на личността, изграждане на 

комуникативни умения и навици за работа в 

екип.  

Заключение 

 

Модерната концепция за развитие на обра-

зованието в посока учене през целия живот-

поставя все по-отговорно като задача пред 

професионалното образование подготовката 

на висококвалифицирани и конкурентоспо-

собни кадри на пазара на труда. Завършилите 

образованието си специалисти трябва да мо-

гат да работят ефективно по притежаваната 

от тях специалност на нивото на междуна-

родните стандарти и да са готови за непре-

къснато професионално развитие, социална и 

професионална мобилност. 

Решението на този проблем е невъзможно 

без да се вземе под внимание ролята на са-

мостоятелната работа на студентите при ус-

вояване на учебния материал, засилване на 

отговорността на преподавателите за разви-

тие на уменията им за самостоятелност, чрез 

насърчаване към професионално развитие и 

израстване, за повишаване на тяхната креа-

тивност и инициативност. 

Самостоятелната работа на студентите на 

съвременния етап на развитие на образова-

телния процес в условията на висшето учи-
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лище се откроява действително като важно 

средство за формиране на професионалната 

компетентност, познавателната и творческата 

дейност на бъдещите специалисти.  

Поради това обстоятелство е необходимо 

да се търсят все по-ефективни способи за 

нейното планиране, организиране и провеж-

дане.  
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INDIVIDUAL APPROACH IN SOCIAL WORK AND ITS 

APPLICATION IN WORK WITH UNIVERSITY STUDENTS - PEDAGOGUES 

 

Maria Dishkova 

 
ABSTRACT: This article aims to reveal how the individual approach used in social work with clients is ab-

solutely applicable to working with students in pedagogical specialties. There is a theoretical analysis of the 

problem. A study has been realized and the results are analyzed, which prove that the individual approach to the 

student motivate them and improve their performance in training process and personal growth. Moreover, in this 

way, the university teacher gives a personal example to student that student will most likely use in his future 

pedagogical practice, and the use of the individual approach in pre-school and school education of children has 

proven effectiveness. Of course, in order to realize the individual approach in communication with each student, 

it is not enough only the presence of skills and desire the university lecturer. It is necessary to have time, finan-

cial and technical resources. However, the study shows that results justify effort. 

Key words: individual approach, students-pedagogues, empathy, styles of communication, personal growth, 

university 

 

Въведение 

 

Индивидуалното общуване е комуникация 

между две страни. То може да бъде вербално 

или невербално, писмено или устно, формал-

но или неформално. Е. Рангелова определеля 

индивидуалното общуване като „специфична 

форма на взаимодействие”. Тя се „осъществя-

ва чрез диалог, речево общуване”. Трябва 

много да се внимава с речевите актове: 

 обръщение; 

 проява на отношение; 

 съдействие/липса на съдействие;  

 съгласие/несъгласие;  

 реакции при сблъсък на гледни точ-

ки).  

Разбира се, основният стремеж е да не се 

стига до появата на негативни отношения 

между страните, които да доведат до избягва-

не на общуването, появата на конфликт или 

евентуален сблъсък (Рангелова, Механджийс-

ка, 2009).  

В процеса на общуване, личността изразя-

ва себе си, своите мисли, чувства, потребнос-

ти, знания, ценности. От тук следва, че липса-

та на добродетели задължително ще повлияе 

комуникацията между индивидите. М. Тодо-

рова смята, че „възпитаването в добродетели 

е ключова задача на съвременното общество, 

в което лицемерието и безчувствието взимат 

преднина. Непрекъснатият поток с негативна 

енергия, който хората генерират, е изпълнен 

със злоба, негативизъм, разрушителност, яз-

вителност, нечисти помисли, поквара и др. В 

обществото днес се толерира безобразното 

поведение, неетичността и пошлостта. Злото 

се превръща в баналност и за никого вече не 

представлява трудност. По-интригуваща е 

полюсно заредената действителност, а имен- 

но - добрината, точният смисъл, правилният 

път, верният тон” (Тодорова, 2017, с. 76).  

 

Изложение 

Общуването има редица функции, някои 

от  които са получаването на информация; 

проява на интерес към събеседника; изразя-

ване на разбиране, емпатия, съчувствие. Лип-

сата на добродетели води нехуманна комуни-

кация, която от своя страна възпрепятства 
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постигането на крайната цел в процеса на 

общуване. През последните години, особено 

сред децата, преобладават белезите на агре-

сивна комуникация, която, за съжаление, се 

утвърждава като основен стил на поведение и 

общуване. Утвърдена в ранна детска възраст, 

агресивната комуникация трябва да бъде ак-

тивно повлияна от страна на педагогическите 

субекти, за да отпадне като стил на общуване 

в по-горна възраст.  

Л. Шулман разглежда комуникацията 

между хората като един изключително сло-

жен процес. Той е сложен, независимо от обс-

тоятелствата, при които се реализира (Шул-

ман, 1992). Освен чувства, комуникацията 

поражда и познание (Ганева, М; Ганева, З, 

2004).  

Хората се нуждаят от събеседници, рес-

пективно от общуване. Бебето плаче, за да 

получи внимание. Детето търси вниманието 

на всички наоколо. Тийнейджърът търси 

одобрението на приятелите си. Възрастният 

човек се заговаря дори с непознати, за да об-

съди времето или последните новини.   

Факт е, че човек винаги общува. Той „не 

може да не комуникира. Това не е възможно. 

Действие или бездействие, думи или мълча-

ние – всички имат стойност на съобщение: те 

влияят върху другите и тези други на свой 

ред не могат да не реагират на тези комуни-

кации и следователно комуникират. Отсъст-

вието на говор или взаимно забелязване не е 

изключение на току-що казаното. Човек в 

претъпкана закусвалня, гледащ право напред, 

или пътник в самолет, който седи със затво-

рени очи, също комуникират. Тяхното посла-

ние е, че не желаят да говорят с никого и не 

искат никой да ги заговаря. Техните съседи 

обикновено “схващат посланието” и реагират 

като ги оставят на мира. Очевидно това е съ-

що толкова размяна на послания, колкото и 

оживената дискусия. Не можем да кажем, че 

комуникация се осъществява само ако е 

преднамерена, съзнателна или успешна, т.е. 

когато се появи взаимно разбиране” (Вацла-

вик, Бавелас, Джаксън, 2005). 

Не е задължително комуникацията да се 

осъществява само чрез използването на думи. 

Освен чрез речта и интонацията, хората ко-

муникират помежду си с жестове, мимики и 

други невербални средства. Оказва се, че и 

тялото има свой собствен език. То може да 

говори, при това доста ясно, образно и изра-

зително. „Невербалните форми на комуника-

ция също могат да бъдат използвани за пре-

даване на важни непреки послания” (Шулман, 

1992). Особено в социалната работа, изисква-

нето за правилното декодиране на невербал-

ните знаци важи с пълна сила. Основна цел на 

социалната работа с индивиди е да се окаже 

помощ на личността в три основни аспекти:  

 дефиниране на проблема; 

 преодоляване на затрудненията; 

 оптимално изпълнение на социалните 

роли (Mehmet Zafer Dan, M. Z. & A. 

Krbaç, 2013, p. 703). 

Ако е налице разминаване между вербал-

ните и невербалните послания на клиента, 

може да се опорочи истинността на получена-

та информация, което до доведе до наруше-

ния в постигането на крайната цел на социал-

ната работа.  

 „По-голямата част от междуличностното 

общуване се осъществява чрез жестове, пози, 

разположение в пространството и спазване на 

различни отстояния. Невербалната комуника-

ция е нещо естествено за човека. Тя има връз-

ка с това как се държим с другите, как ние се 

представяме и как те ни възприемат”. Колко-

то повече средства имаме в репертоара си за 

общуване, толкова повече информация ще 

получаваме за другите около нас. Много чес-

то невербалните послания, изпратени от тяло-

то, дават информация, която помага за проце-

са на комуникация по-лесно и по-бързо, от-

колкото информацията, идваща от думите, 

речта или интонацията” (Ганева, М; Ганева, З, 

2004). Терминът „жест“ включва разнообра-

зие от поведенчески прояви, които не могат 

да се категоризират, защото са спонтанни 

движения, съпътстващи речта на индивида 

(Andrà, 2009, p. 1725). 

По-голяма част от информацията ние пре-

даваме чрез невербалната комуникация. 

Средствата за невербална комуникация (тон 

на глас, жестове, мимики) често изразяват 

повече от думите. Оказва се, че хората вярват 

повече на невербалните послания, отколкото 

на изреченото слово, ако е налице разминава-

не между тях. С други думи, единството меж-

ду тон на гласа, езикът на тялото и речта е 

най-работещото средство за реализиране на 

ефективна комуникация и получаване на до-

верие от страна на слушателя (Effective Com-

munication Styles, 2010, p. 26). 

Пречките в процеса на комуникация могат 

да се групират в три основни категории:  

• личностни, които произтичат от индиви-

дуалните особености на характера;  
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• физически, свързани с всички дразнители 

в околната среда;  

• семантични или смислови, водещи до 

неправилно възприемане на смисъла на пода-

дената информация (Първанова, 2008).  

Постигането на крайната цел много зависи 

от използвания комуникативен стил (пасивен, 

агресивен, пасивно-агресивен, манипулати-

вен, асертивен или покорен). Ясно е, че педа-

гогическата комуникация изисква използва-

нето на подходящи методи за общуване, неза-

висимо дали то е вербално, невербално или 

писмено.  

Индивидуалното общуване е интерактивно 

общуване. Това означава, че е налице взаимо-

действие, взаимно влияние, сътрудничество. 

Ясно е, че интерактивното общуване предпо-

лага не само взаимодействие, но и средство за 

въздействие с дадена цел (Паризов, Сотирова, 

2012).  

В процеса на интеракция най-често се из-

ползват следните методи:  

 разказ;  

 беседа;  

 пример;  

 мозъчна атака;  

 блиц-въпроси;  

 подсказване на дадена ситуация;  

 съдействие и подпомагане да се из-

върши конкретно действие;  

 перспектива;  

 психотренинг; 

 упражнение;  

 решаване на казус;  

 изискване; 

 разрешаване на конфликт;  

 умения да се водят преговори (Ранге-

лова, Механджийска, 2009).  

Подборът на методите на социалната рабо-

та зависи от възрастта, социалната роля и со-

циалния статус на клиента. Едни методи се 

използват, когато се работи с деца (специфи-

ката им се определя от конкретната целева 

група: деца на разведени родители, деца от 

домове, деца със специални образователни 

нужди). Съвсем различни ще са те, когато 

процесът на интеракция е насочен към общу-

ване с възрастен (отново зависят от конкрети-

ката на целевата група: лица със зависимости, 

пострадали от насилие, насилници, нуждаещи 

се от социални помощи). Освен от възрасто-

вите, подборът на методите за социална рабо-

та зависи и от индивидуалните особености на 

личността. По един начин ще се работи с дете 

с агресивно поведение, по друг начин с дете, 

което е обект на агресия. Сред възрастните 

също има различни целеви групи, чиято спе-

цифика трябва да се съблюдава, когато се 

подбират методите за социална работа (Ран-

гелова, Механджийска, 2009). „В контекста 

на формализираната училищна институция 

все по-трудно осъществими са принципите на 

ефективна комуникация и взаимодействие 

между участниците в обучителния процес. 

Вероятно поради липсата на мотивация или 

компетентност, маскирани зад предписанията 

на професионалните роли, позовавайки се на 

задълженията, произтичащи от йерархията в 

отношенията, учители и ученици все по-често 

губят диалогичността в общуването помежду 

си и вместо да решават заедно възникналите 

проблеми, те ги задълбочават“ (Великова-

Цонкова, 2014, с. 86). 

Обучението на студенти също изисква 

подбор на ефикасни методи за работа. Изна-

сянето на лекция е утвърден метод за обуче-

ние на студенти, но не винаги достатъчно 

адекватен. Съвременният студент одобрява 

интерактивното общуване, защото желае да 

изрази мнението си по различни въпроси, да 

участва в дискусии, да поставя различни 

проблеми за обсъждане. Основна функция на 

университетския преподавател е не само да 

подбере подходящите методи за обучение, но 

и да ги комбинира така, че да са целесъобраз-

ни. Участието на студента в обсъждания по 

различни проблеми не само предоставя въз-

можност за изразяване на личната позиция, 

но и позволява на преподавателя да получи 

повече информация за личността, което спо-

мага използването на индивидуален подход в 

рамките на обучението й. 

Обикновено социално-педагогическото 

общуване минава през четири основни фази:  

 Предварителна фаза или още фаза 

на „настройване” и създаване на доверени 

взаимоотношения. Доверие според Шулман 

е убедеността на индивида, че може да споде-

ли с някой друг своите мисли, преживявания, 

чувства, грешки, неуспехи (Рангелова, Ме-

ханджийска, 2009; Шулман, 1992; Ганева, М; 

Ганева, З, 2004).  Наличието на доверие меж-

ду общуващите винаги повищава качеството 

на комуникацията, докато липсата на доверие 

го влошава. 

 Начална фаза или фаза на „догова-

рянето”. Изясняват се ролите на общуващи-

те, на позициите, които заемат, и на крайната 

цел. Възможно е нежелание за сътрудничест-
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во от страна на клиента или несъответствие 

между гледните точки на двете страни за то-

ва, което трябва да се случи (Рангелова, Ме-

ханджийска, 2009; Шулман, 1992; Ганева, М; 

Ганева, З, 2004). Желателно е евентуални 

противоречия да се изчистят още на този 

етап, за да е възможна успешната реализация 

на следващите фази.  

 Работна фаза или фаза на „дейст-

вието” (Рангелова, Механджийска, 2009; 

Шулман, 1992; Ганева, М; Ганева, З, 2004). 

Непрекъснато се държи обратна връзка, която 

е пряко свързана с реализиране на набеляза-

ните дейности за постигане на крайната цел, 

както и с възможностите на организацията, 

институцията. Ако първите две фази са прик-

лючили благоприятно, тук най-вероятно няма 

да има момент, в който обектът на интервен-

ция да е разочарован и няма да се наложи 

смяна на стратегията от страна на специалис-

та. 

 Фаза на приключване или фаза на 

„преход”. Много често финалната фаза е най-

трудна за изпълнение, защото клиентът не е 

готов за раздялата. Възможна е проява на 

гневни реакции от негова страна, както и 

всичко постигнато до този момент да се 

„сгромоляса”. Затова клиентът трябва да е 

известен по-рано, че предстои финализиране 

на съвместните контакти (Рангелова, Механ-

джийска, 2009; Шулман, 1992; Ганева, М; Га-

нева, З, 2004). Освен това, прави се оценка на 

свършената работа, в която е желателно кли-

ентът да вземе активно участие. 

Когато се обсъжда индивидуалният подход 

при работа със студенти от педагогически 

специалности, може да се направи препратка 

към социалната работа с недоброволни кли-

енти, защото някои обучаващи си позволяват 

подобни поведенчески прояви.  

Едно от основните умения за индивидуал-

но общуване и социална работа е проявата на 

емпатия. Това е умение за изразяване на 

„съпричастност, съчувствие, загриженост, 

усещане чувствата на другите и проявяване 

на активен интерес към тях, интуитивното 

долавяне на нечии чувства не само чрез раз-

биране на думите, които изрича човека, но и 

чрез разчитане на невербалните му послания 

като: интонация на гласа, промяна на позата, 

жестове, израз на лицето, красноречиво мъл-

чание или нервно потръпване, умение без-

мълвно да приемем това, което виждаме и 

чувстваме и да откликнем на случващото се с 

другия” (Ганева, М; Ганева, З, 2004). Емпати-

ята е процес на „вживяване в психическото 

състояние на другия (Рангелова, Механ-

джийска, 2009). Емпатията трябва да се разг-

лежда не само като умение и личностно чувс-

тво, но и като начин на действие и въздейст-

вие. Не бива да се забравя, че има хора, които 

са неспособни да изразяват емпатия към дру-

гите. В този смисъл „произходът на емпатия-

та може да бъде разгледан на три основни 

равнища:   

• като вътрешна способност на индивида;   

• като стабилна личностна характеристика;  

• като явление, свързано с конкретни обс-

тоятелства” (Паризов, Сотирова, 2012).  

Н. Бояджиева е на мнение, че „хората от 

помагащите професии и особено тези, които 

са насочени към оказване на защита, помощ, 

подкрепа на нуждаещите се (психолози, со-

циални педагози и работници), следва да се 

отличават с повишено равнище на емпатия, 

свързана с просоциални нагласи в поведение-

то и алтруистична насоченост”. Авторката 

допълва, че „ниското равнище на емпатия не 

следва да корелира с нагласа и потребност от 

оказване на помощ. То показва липса на наг-

ласи и мотивация за взаимодействие с други 

за подкрепа, съпровождане и съветване. Тези, 

които не я притежават или се отличават с 

ниско равнище на емпатия по-скоро се насоч-

ват към дейности, които не са свързани с 

междуличностна подкрепа и взаимодействие, 

а с административно-обслужване в социална-

та сфера, контрол, инспекция, ръководство и 

управление, събиране и обработване на ин-

формация, документооборот” (Бояджиева, 

2014, с. 536). Социалните работници използ-

ват много различни методи едновременно, 

когато работят върху решаването на проблема 

на клиента. Може да се каже, че когато рабо-

тят с: 

 индивид, реализират взаимодействие 

на микро-равнище; 

 група, реализират взаимодействие на 

мезо-равнище; 

 общност, реализират взаимодействие 

на макро-равнище (Mehmet Zafer Dan, M. Z. 

& A. Krbaç, 2013, p. 703). 

З. Ганева разглежда емпатията като една 

способност да преценим и определим състоя-

нието на човека срещу нас, „да управляваме 

чуждите емоции, да сме уверени във финното 

изкуство на взаимоотношенията”. Това е спо-

собност, която е реално предизвикателство в 

съвременния свят и е тясно свързана с емоци-

оналната и социалната интелигентност на 
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личността (Ганева, 2016). Св. Кипурова изс-

ледва емпатията като свойство, процес и със-

тояние; като когнитивен, емоционален и по-

веденчески компонент на личността. В тер-

мина „емпатия” тя разпознава емоционалната 

идентификация с човека отсреща. Авторката 

счита, че умението за проява на емпатия 

трябва да е неотменно професионално качес-

тво на учителя (Кипурова, 2014). Трудно е за 

педагога да проявява емпатия към всяко дете 

или студент едновременно. Прилагането на 

това умение изисква време и обстановка, кое-

то за пореден път идва в подкрепа на идеята 

за приложение на индивидуален подход в 

обучението на деца и възрастни. 

С. Савчева предлага едно по-различно 

тълкуване на думата „емпатия”. Авторката я 

определя като чувство, което двама души 

споделят; като „състояние на свързаност с 

друг човек, което създава основа за положи-

телно взаимодействие и сътрудничество” 

(Савчева, 2015). Проявата на емпатия е не-

възможна без наличието на доверие между 

двете страни, особено на страната, която ем-

патира. Ако тя не вярва на събеседника си, 

значи емпатията е или лицемерна, или невъз-

можна.    

Зл. Димитрова препоръчва въвеждането на 

съвременни спортни дисциплини в универси-

тета, които помагат за редуциране на състоя-

ния на стрес и напрежение, които често се 

проявяват сред студентите. Авторката допъл-

ва, че „ако искаме да бъдем част от глобалния 

свят, не биваме да игнорираме иновационни-

те тенденции, които съпътстват развитието на 

физическото възпитание и спорта в световен 

мащаб, а именно високо равнище на матери-

ално – технически съоръжения, въвеждането 

на съвременни спортни дисциплини насочени 

не само към постигане на високи спортни 

постижения, но и противодействащи на стре-

са и напрежението съпътстващи  младото по-

коление" (Димитрова, 2016, с. 391-196). 

М. Тодорова смята, че „установените и 

действащи днес в образователната система 

стереотипи, свързани с отношението към 

учащите се и утвърдените методически рамки 

в обучението, ограничават свободата и въз-

можността за максимално гъвкави реакции и 

използване на разнообразни творчески еле-

менти в структурата на преподаване“ (Тодо-

рова, 2015, с. 124). Авторката допълва, че е 

важно „да се осъзнае от всички студенти, че 

разрешаването на проблемите, както жизне-

ните, така и научните, е резултатно само в 

случаите, когато се подходи творчески към 

ситуацията“ (Тодорова, 2015, с. 125). 

До тук беше направен кратък литературен 

обзор и теоретичен анализ на разглеждания 

проблем. Следва кратко изложение на реали-

зираното изследване, получените резултати и 

направените изводи.  

 

Изследване 

 

Пилотното проучване е реализирано в 

рамките на една учебна година и включва 75 

студенти от специалност „Социална педаго-

гика“ и други педагогически специалности. 

Изследването има експериментален характер 

и цели да се докаже необходимостта от инди-

видуален подход към студентите за постигане 

на оптимални резултати в процеса на обуче-

нието им.  

За изпълнението на тази цел бяха изпълне-

ни няколко основни задачи: 

 проучване на теоретичното състояние 

на проблема; 

 провеждане на констатиращо изслед-

ване; 

 апробиране на експериментална мето-

дика в практиката; 

 отчитане на постигнатите резултати. 

Основна пречка пред апробиране на екс-

перименталната методика в практиката е лип-

сата на време да се използва индивидуален 

подход към всеки един студент. В някои от 

случаите затрудненията се появяват от страна 

на самия студент, който не желае да бъде 

обект на особено внимание. Най-често съпро-

тивата идва от студенти, чието пребиваване в 

университета е с цел получаване на диплома 

без амбиции за реализация в изучаваната 

професия. 

В рамките на изследването бяха реализи-

рани следните действия: 

 запомнят се първите имена или фами-

лиите на всички студенти и обръщението към 

тях става поименно и на „ти“; 

 още по време на първата лекция се 

дава възможност за кратко представяне на 

студента пред аудиторията, по време на което 

той има възможност да заяви основните си 

интереси, амбиции и стремежи за професио-

нално развитие; 

 на студента се поставят индивидуални 

задачи, които са пряко свързани с областта на 

професионалните му интереси, в резултат на 

което той е доста мотивиран за изпълнението 
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им и очаква обратна връзка и оценка от стра-

на на преподавателя; 

 при задаването на курсови работи за 

приключване на семестъра, на студентите се 

дава списък с теми, от които всеки прави ин-

дивидуален избор с оглед на личната си мо-

тивация за работа. По този начин в известен 

смисъл се спазва принципът за доброволно 

участие в процеса на обучение, който анало-

гично със социалната работа с индивиди, во-

ди до много по-добри и трайни резултати; 

 на студентът се позволява по време на 

упражнения да повдига въпроси и да поставя 

проблеми, свързани с изучаваната дисципли-

на като по този начин му се вменява отговор-

ност и му се създава усещане за значимост и 

се стимулира активното му участие в процеса 

на обучение. 

  

Резултати 
 

В отговор на реализираната експеримен-

тална методика се наблюдават следните ре-

зултати: 

 повишаване качеството на работния 

процес; 

 завишен интерес на студентите към 

процеса на обучение; 

 желание за активно участие в живота 

на университета; 

 стимулиране на творческото мислене 

за сметка на употребата на Интернет при раз-

работване на курсови работи и проекти; 

 желание за копиране на преподавате-

ля и взаимстване от неговите професионални 

качества и умения с цел използването им в 

бъдещата реализация в педагогическата сфе-

ра;  

 стремеж за коопериране, сътрудни-

чество и работа в екип; 

 наличие на педагогическо взаимо-

действие. 
 

Заключение 

 

Предстои провеждане на същинско изс-

ледване, което ще увеличи възможностите за 

задълбочен анализ на разглеждания проблем. 

Факт е, че съвременният студент е различен и 

изисква адекватно отношение. Университети-

те не предвиждат индивидуален план за обу-

чение на всеки един студент, но използването 

на индивидуален подход е възможно без да се 

вписва в нормативната база или да се проме-

ня политиката на университета. 
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ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ 

 

Антоанета Ангелачева 

 

CORRELATION DEPENDENCES BETWEEN ECOLOGICAL KNOWLEDGE AND 

ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS THE ENVIRONMENT IN SECONDARY SCHOOL 

CHEMISTRY EDUCATION 

 

Antoaneta Angelacheva 

 
ABSTRACT: The aim of the study is to establish the presence of correlation dependences between environ-

mental knowledge and attitudes of students towards the environment in teaching chemistry in 8
th

-10
th

 grades. 

The sample includes the same students (experimental and control group – 60 in each group), as the level of 

ecological culture in them is tracked in development, for three academic years. In the control group it is applied 

the traditional training in school subject “Chemistry and environmental protection”, and in the experimental 

group − training through the use of developed educational technology for enrichment the ecological culture of 

students. Empirical data show that the application of the created technology in chemistry education (8
th

-10
th
 

grades) has a positive influence on formation and enrichment of students’ ecological culture. In the three years 

of pedagogical research in the experimental group of students is established the existence of a significant 

positive correlation between environmental knowledge and attitudes of students towards the environment.  

Key words: chemistry education, ecological knowledge, attitudes towards the environment  

 

Въведение 

 

Съвременната държавна стратегия за 

средното образование фокусира обучението 

по природонаучните предмети към формира-

не и развитие на личности с висока екологич-

на култура. Нейното изграждане у подраст-

ващите е в основата на оптимизиране и хар-

монизиране на взаимоотношенията между 

човека, обществото и природата, тъй като 

екологичната култура е неотменима част от 

духовността и от общата култура на личност-

та. 

Анализът на литературните източници 

позволява да се откроят основните компонен-

ти на екологичната култура − екологичните 

знания и умения, и ценностните ориентации 

към околната среда (Агаркова, 2002; Белова, 

1997; Вачков, 1998; Pace, 2003). Екологични-

те знания са знания за факти, понятия, зако-

ни, закономерности и теории, усвояването на 

които е условие за постигане на хармония 

между човека, обществото и природата.  

Формирането на екологични умения (уме-

ния за прилагане на екологични знания в раз-

лични ситуации, за решаване на учебни зада-

чи с екологично съдържание, за изпълнение 

на химични експерименти с екологична насо-

ченост и др.) се основава върху извършване 

на действия, адекватни на екологичните зна-

ния, т.е. знанията и уменията са предпоставка 

за извършване на дейност за опазване на 

околната среда. 

Ценностните ориентации към околната 

среда се приемат като осъзната нагласа, от-

ношение, позиция на личността към природа-

та, като оценка на нейната значимост за съ-

ществуването и за развитието на обществото. 

Ценностното отношение към околната среда е 

плод на съзнателно вникване в механизмите 

на функциониране на природата, на съзнател-

ното преосмисляне на природните законо-

мерности от една страна, и на човешките пот-
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ребности от друга (Белова, 1997; Вачков, 

1998; Hale & Golley, 1995). 

Екологичните знания описват и обясняват 

взаимодействието между човека и природата, 

а ценностните ориентации, които се изграж-

дат на основата на екологичните знания, са 

нормативна оценка на това взаимодействие. 

Следователно ценностните ориентации към 

околната среда са израз на ограниченията, 

които човек трябва да спазва при контактите 

си с природата и имат характер на нравствени 

принципи. Ценностните ориентации към 

околната среда определят практическата дей-

ност на личността за опазване и възстановя-

ване на околната среда. Овладяването на еко-

логични знания, формирането на екологични 

умения и на ценностни ориентации към окол-

ната среда, превръщането им в норми за 

практическа дейност са база за възприемане 

на природата като ценност за човека.  

Прегледът на методическата литература 

показва наличието на теоретични и теорети-

ко-емпирични изследвания, които визират 

различни дидактически променливи за целе-

насочено формиране и обогатяване на еколо-

гичната култура на учениците в обучението 

по природонаучните учебни предмети (Агар-

кова, 2002; Боянова, 2004; Ваклева, 2003; 

Вачков & Галчева, 2004; Димова, 1998; Hale 

& Golley, 1995; Pace, 2003). Встрани от изсле-

дователския интерес на авторите обаче остава 

проблемът за изследване на корелационни 

зависимости между основните компоненти на 

екологичната култура  екологичните знания 

и умения и ценностните отношения на учени-

ците към околната среда. Опит в тази насока е 

настоящото експериментално изследване, 

което по своята същност обогатява теорията и 

практиката на методиката на обучението по 

химия. 

 

Методология на изследването 

 

Целта на изследването е да установи на-

личието/отсъствието на корелационни зави-

симости между екологичните знания и цен-

ностните ориентации на учениците към окол-

ната среда в процеса на обучение по химия 8., 

9. и 10. клас. 

Хипотезата на изследването е, че в обу-

чението по химия, свързано с прилагане на 

образователна технология за обогатяване на 

екологичната култура на подрастващите, 

между екологичните знания и ценностните 

отношения на учениците към околната среда 

съществува значима положителна корелация. 

Обект на изследване са ученици от 8., 9. и 

10. клас, а предмет – тяхната учебна дейност 

с резултата от тази дейност – екологичната 

култура на личността. 

Целта и хипотезата на изследването обус-

лавят избора на следните методи на изслед-

ване: а) методи на теоретично изследване – 

анализ на публикации в областта на методи-

ката на обучението по химия, моделиране на 

варианти на образователна технология, адап-

тирани за експериментираното учебно съ-

държание; б) методи на емпирично изследва-

не – наблюдение, педагогически експеримент, 

анкетиране и тестиране. 

Дефинираната хипотеза е проверена емпи-

рично чрез провеждане на педагогически 

експеримент в продължение на четири учебни 

години. Експериментът включва три условно 

обособени етапа (Бижков, 1996; Cohen, 

Manion & Morrison, 2000). Първият етап (под-

готвителен) обединява дейности, насочени 

към планирането и организирането на изслед-

ването; разработването на изследователска 

концепция и дидактически инструментариум. 

През втория етап е организиран и реализиран 

основен (формиращ) експеримент с четири 

подетапа: (1) провеждане на входящо измер-

ване на екологичната култура на учениците; 

(2) основен експеримент през първата година 

(8. клас) и изходящо тестиране; (3) основен 

експеримент през втората година (9. клас) и 

тестиране; (4) основен експеримент през тре-

тата година (10. клас) и тестиране. Третият 

(заключителен) етап е ориентиран към предс-

тавяне и анализ на резултатите от педагоги-

ческия експеримент.  

Цялостното педагогическо изследване има 

характер на продължително, лонгитюдно 

проучване. Библиографската справка показва, 

че подобни изследвания са рядкост в практи-

ката на училищното обучение по химия.  

Представителната извадка включва едни и 

същи ученици (експериментална група ЕГ – 

60 ученика; контролна група КГ – 60 учени-

ка), като равнището на екологичната култура 

при тях се проследява в развитие, в продъл-

жение на три учебни години в обучението по 

химия в 8., 9. и 10. клас. В контролната група 

се прилага традиционното обучение по учеб-

ния предмет „Химия и опазване на околната 

среда“, а в експерименталната група – обуче-

ние чрез използване на разработената образо-

вателна технология за обогатяване на еколо-
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гичната култура на учениците в процеса на 

обучение по химия (схема 1).  

Пределно синтезирано технологията 

включва в своята структура подходи, форми, 

методи и средства за целенасочено активизи-

ране и диагностика на екологичната култура 

на учениците в обучението по химия. Поло-

жителното влияние на технологията върху 

познавателните резултати на учениците по 

химия с акцент върху тяхната екологична 

култура ще бъде представено в друга публи-

кация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1. Структурни компоненти на технология за формиране и обогатяване на екологичната 

култура на учениците в процеса на обучение по химия  

 
Променливата величина, която трябва да 

се наблюдава и измерва в хода на експери-

мента е определена въз основа на педагоги-

ческите диагностични изследвания, както и 

въз основа на наши изследвания (Ангелачева, 

2007; Дерябо & Ясвин, 1996). Емпиричните 

данни показват, че по-високата екологична 

култура на учениците корелира с по-високо 

равнище на обученост на учениците. Посоче-

ните констатации са аргумент в качеството на 

зависима променлива да бъде определена 

обучеността на учениците по химия с ак-

цент върху тяхната екологична култура. 

В основата на избора на критерии и пока-

затели за диагностика на екологичната култу-

ра на учениците стои идеята, че овладените 

екологични знания са достатъчно действени, 

когато пораждат у ученика положително от-

ношение към околната среда и към пробле-

мите, свързани с нейното опазване и възста-

новяване. Затова за целите на изследването е 

приет критерия приложение на екологичните 

знания, представен чрез показателите: (1) 

приложение на екологичните знания в позна-

ти (идентични и аналогични) познавателни 

ситуации – преценява умението на учениците 

да оценяват и трансформират екологична 

информация за изучени химични обекти; (2) 

приложение на екологичните знания в непоз-

нати (нови) познавателни ситуации – преце-

нява умението на учениците да използват 

информация с екологична насоченост при 

изграждане и обосноваване на хипотези и 

прогнози за неизучени химични обекти. 

Екологичните знания и ценностните от-

ношения към околната среда са основа за 

формиране на екологична култура у личност-

та в процеса на обучение. Поради това еколо-

гичната култура (респ. обучеността на учени-

ците) може да бъде измерена и чрез критерия 

проявено отношение към проблема за опазва-

не на околната среда с показател осъзнатост 

на отношението – показва в какъв аспект 

индивидът откроява пред себе си значимостта 

 

Методи и средства: 

учебни химични експерименти и 

учебни химични задачи с еколо-

гична насоченост; 

дискусия и обсъждане; изгражда-

не на портфолио 

Организационни форми: 

урок, семинарно занятие, ролева 

игра с доминираща цел  форми-

ране на система от знания, умения 

и отношения, свързани с опазване 

на околната среда 

Проблемно-изследователски подход 

Основна цел: повишаване на познавателната активност на учениците при 

овладяване на екологични знания и умения и формиране на ценностни от-

ношения към околната среда 

ПРОЦЕСУАЛЕН БЛОК 

КОНТРОЛЕН БЛОК 
Очаквани резултати: повишаване на продуктивността на ученето по химия с 

акцент върху екологичните знания и умения, и ценностните отношения към 

околната среда 

Методи и средства: тестиране, анкетиране, учебно портфолио 
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на химичните знания относно решаването на 

проблемите за опазване на околната среда 

(Дерябо & Ясвин, 1996).  

Посочените критерии и показатели са из-

ползвани при разработване на три критериал-

ни теста „VIА група на Периодичната систе-

ма и опазване на околната среда” (8. клас), 

„VА група на Периодичната система и опаз-

ване на околната среда” (9. клас) и „Б групи 

на периодичната система и опазване на окол-

ната среда” (10. клас) (Ангелачева, 2007, 

2014; Ангелачева & Гергова, 2011). В състава 

на всеки от тестовете се съдържат два субтес-

та, условно групирани както следва: субтест 1 

има за цел да диагностицира умението на 

учениците да прилагат овладените екологич-

ни знания в различни ситуации; субтест 2 има 

за цел да регистрира (измерва) отношението 

на учениците към екологичните проблеми. 

Критериалните тестове изпълняват функция-

та на основен диагностичен инструментариум 

за получаване на обективни, надеждни и ва-

лидни експериментални данни, които са не-

обходими за извършване на корелационен 

анализ. Качествата на тестовете са доказани 

чрез експертна оценка (априорен анализ) и 

чрез изпробване на тестовете в експеримен-

талната и в контролната група ученици и ста-

тистическа обработка на получените резулта-

ти (апостериорен анализ) (пак там). 

 

Резултати и обсъждане 

 

Проведеният корелационен анализ на ре-

зултатите от входящото тестиране в 8. клас и 

от изходящите тестирания съответно в 8., 9. и 

10. клас е фокусиран към решаване на след-

ния въпрос: Съществува ли корелационна 

зависимост между разпределенията на слу-

чайните променливи Х и Y, които характери-

зират с числови стойности екологичните зна-

ния и ценностните отношения на учениците 

към околната среда в изследваните групи 

ученици? 

Отговорът на този въпрос е свързан с ем-

пирична проверка на следните статистически 

хипотези, формулирани въз основа на хипоте-

зата на педагогическото изследване: 

Н0: Между променливите Х и Y, които ха-

рактеризират с числови стойности екологич-

ните знания и ценностните отношения на 

учениците към околната среда, не съществува 

значима положителна корелация. 

НА: Променливите Х и Y, които характе-

ризират с числови стойности екологичните 

знания и ценностните отношения на ученици-

те към околната среда, взаимно положително 

се корелират. 

Статистическа мярка (индекс) за взаимов-

ръзката между две случайни променливи е 

коефициентът на корелация R (Наследов, 

2012). Той описва до каква степен две мно-

жества от стойности са линейно свързани. 

Корелационният коефициент може да приема 

стойности в интервала (−1, 0, +1). Знакът 

пред коефициента показва посоката на тази 

взаимовръзка (съответно отрицателна, поло-

жителна).  

За обработка на данните от входящото тес-

тиране в 8. клас са приложени коефициентът 

на Спирмън-Браун rsb и коефициентът на 

Пирсън r (Бижков, 1996; Клаус & Ебнер, 

1977). Чрез тях се установява наличие-

то/отсъствието на съгласуваност между тес-

товите балове на двата субтеста на теста „VIА 

група на Периодичната система и опазване на 

околната среда” (8. клас).  

Резултатите от проведения корелационен 

анализ през времето на входящата диагности-

ка показват, че в началото на експериментал-

ното въздействие и в двете групи (експери-

ментална и контролна) отсъства значима ко-

релационна зависимост между екологичните 

знания и ценностното отношение на ученици-

те към околната среда (табл. 1).  

 

Таблица 1. Корелационен анализ на данните от входящия тест в 8. клас 
Коефициенти за оценка Експериментална група Контролна група 

коефициент на Спирмън-Браун rsb rsb = 0.23 

–1 < rsb < +1 

rsb = 0.21 

–1 < rsb < +1 

коефициент на Пирсън r r = 0.21 

–1 < r < +1 

r = 0.22 

–1 < r < +1 

 

Съгласно скалата за оценка на зависимост-

та между две променливи (Генкова & Найде-

нова, 2003) емпиричните стойности на кое-

фициентите rsb и r описват слаба зависимост 

между изследваните величини (0 < R < 0.3). 

Експерименталните данни са достатъчно ос-

нование да се приеме нулевата хипотеза Н0: 

между променливите Х и Y, които характери-
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зират с числови стойности екологичните зна-

ния и отношението на учениците към околна-

та среда, не съществува значима положителна 

корелация. Това означава, че екологичните 

знания на учениците не са достатъчно осмис-

лени и не пораждат ценностно отношение 

към околната среда. За да станат екологични-

те знания по-действени, за да се превърнат те 

в елемент на културата на ученика – на него-

вата обученост, възпитаност и поведение, е 

необходимо да се използват възможностите 

не само на учебното съдържание, но и на сис-

темата от подходи, организационни форми, 

методи и средства на обучение, т.е. на обра-

зователните технологии.  

Изведените заключения от първия подетап 

на основния експеримент очертават насоките 

за организиране и реализиране на следващите 

подетапи на формиращия педагогически екс-

перимент.  

Данните от корелационния анализ на ре-

зултатите от проведените изходящи тестира-

ния съответно в 8., 9. и 10. клас са представе-

ни в табл. 2.  

 

Таблица 2. Корелационен анализ на данните от изходящите тестове в 8., 9. и 10. клас 
Изходящ 

тест в: 

Коефициенти за 

оценка 

Експериментална 

група 

Контролна  

група 

 

8. клас 

 

 

 

коефициентът на 

Спирмън-Браун rsb;  

 

 

коефициентът на 

Пирсън r 

rsb = 0.42; r = 0.39 

0.3 < R < 0.5 

умерена корелация 

НА се приема 

rsb = 0.26; r = 0.22 

0 < R < 0.3 

слаба корелация 

Н0 се приема 

 

9. клас 

rsb = 0.67; r = 0.65 

0.5 < R < 0.7 

значителна корелация 

НА се приема 

rsb = 0.22; r = 0.23 

0 < R < 0.3 

слаба корелация 

Н0 се приема 

 

10. клас 

rsb = 0.91; r = 0.89 

0.7 < R < 0.9 

силна корелация 

НА се приема 

rsb = 0.25; r = 0.21 

0 < R < 0.3 

слаба корелация 

Н0 се приема 

 

Емпиричните стойности на коефициентите 

rsb и r от изходящото тестиране в 8. клас в 

експерименталната група ученици са в грани-

ците 0.3 < R < 0.5. Получените данни показ-

ват наличието на умерена корeлационна зави-

симост между променливите Х и Y, които 

характеризират с числови стойности еколо-

гичните знания и ценностните отношения на 

учениците към околната среда. Тази конста-

тация потвърждава очакването, че разработе-

ният инвариант на образователна технология 

влияе положително върху познавателните 

резултати на учениците с акцент върху тяхна-

та екологична култура в рамките на раздела 

„VIА група на Периодичната система“.  

За контролната група ученици се конста-

тира отсъствие на корелация между знанията 

и отношенията, свързани с опазване на окол-

ната среда. Установяват се затруднения при 

решаването на задачи, изискващи оценяване, 

структуриране и преобразуване на екологич-

на информация за химичните обекти (субтест 

1 на критериален тест „VIА група на Перио-

дичната система и опазване на околната сре-

да“). Вземането на екологично-целесъобразни 

решения в дадена ситуация (субтест 2 на съ-

щия тест) е твърде ограничено, което обясня-

ва регистрираните невисоки резултати по 

критерия проявено отношение към проблеми-

те на околната среда.  

Данните от корелационния анализ на ре-

зултатите от изходящите тестирания в експе-

рименталната група ученици в 9. и в 10. клас 

описват съответно значителна и силна зави-

симост между екологичните знания и ценнос-

тните отношения на учениците към околната 

среда (0.5 < R < 0.7 значителна корелация; 0.7 

< R < 0.9 силна корелация). Експериментал-

ните резултати са основание за приемането на 

алтернативната хипотеза НА: и за двете годи-

ни на експерименталното изследване между 

променливите Х и Y, характеризиращи с чис-

лови стойности съответните компоненти на 

екологичната култура на учениците, същест-

вува значима положителна корелация.  

Резултатите от двата критериални теста 

„VА група на Периодичната система и опаз-

ване на околната среда“ и „Б групи на Перио-

дичната система и опазване на околната сре-

да“ доказват, че моделираната образователна 

технология влияе положително и с еднаква 

сила върху системата от екологични знания и 

ценностните отношения на учениците от 9. и 

10. клас.  
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Корелационният анализ на резултатите от 

тестирането в 9. и в 10. клас на учениците от 

контролната група описват слаба зависимост 

(0 < R < 0.3) между равнището на екологич-

ните знания на учениците и проявеното от-

ношение към проблемите за опазване на 

околната среда. Числовите стойности на кое-

фициентите на корелация са основание да се 

приеме нулевата хипотеза Н0: между промен-

ливите Х и Y, които характеризират с число-

ви стойности умението за прилагане на еко-

логични знания в различни ситуации и цен-

ностните отношения на учениците към окол-

ната среда, не съществува значима положи-

телна корелация.  

За осигуряване в максимална степен ис-

тинността на получените резултати от експе-

рименталната група ученици, като проверя-

ващи величини са използвани и критерия 
2 
 

(установява наличието или отсъствието на 

корелация между изследваните величини) и 

коефициента  (описва силата на корелаци-

онната зависимост) (Бижков, 1996). За да се 

определят 
2
 и , е необходимо резултатите 

от тестирането да се представят в таблица с 

четири полета (табл. 3, 4, 5).  

 

Таблица 3. Корелационен анализ на резултатите от изходящото тестиране на експериментална-

та група в 8. клас 

 

Субтест 1 – Субтест 2 
Постигнали целите 

на субтест 2  

Непостигнали целите 

на субтест 2 

Общо  

(субтест 2) 

Постигнали целите на 

субтест 1 
a = 32 b = 8 a + b = 40 

Непостигнали целите 

на субтест 1 
c = 5 d = 15 c + d = 20 

Общо (субтест 1) a + c = 37 b + d = 23 n = 60 


2
 = 17.06  

2
0,01/1 = 6.64               = 0.53       умерена корелация 

 

Таблица 4. Корелационен анализ на резултатите от изходящото тестиране на експериментална-

та група в 9. клас 

 

Субтест 1 – Субтест 2 
Постигнали целите 

на субтест 2  

Непостигнали целите 

на субтест 2 

Общо  

(субтест 2) 

Постигнали целите на 

субтест 1 
a = 43 b = 2 a + b = 45 

Непостигнали целите 

на субтест 1 
c = 4 d = 11 c + d = 15 

Общо (субтест 1) a + c = 47 b + d = 13 n = 60 


2
 = 31.46  

2
0,01/1 = 6.64               = 0.72       значима корелация 

 

Таблица 5. Корелационен анализ на резултатите от изходящото тестиране на експериментална-

та група в 10. клас 

 

Субтест 1 – Субтест 2 
Постигнали целите 

на субтест 2  

Непостигнали целите 

на субтест 2 

Общо  

(субтест 2) 

Постигнали целите на 

субтест 1 
a = 51 b = 1 a + b = 52 

Непостигнали целите 

на субтест 1 
c = 2 d = 6 c + d = 8 

Общо (субтест 1) a + c = 53 b + d = 7 n = 60 


2
 = 35.93  

2
0,01/1 = 6.64               = 0.77       силна корелация 

 

Тъй като изчислените стойности на крите-

рия 
2
 са по големи от критичната стойност 


2

0,01/1 и стойностите на коефициента  са 

високи, може да се твърди, че съществува 

статистически значима положителна корела-

ция между резултатите от субтест 1 (за еколо-

гични знания) и субтест 2 (за проявено отно-

шение към проблемите на околната среда).  

Обяснение за по-продуктивната учебна 

дейност и съответно наличието на корелация 
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между изследваните величини в експеримен-

талната група ученици може да се търси в 

следните аспекти: а) частно-методичен: раз-

работената технология функционира по-

успешно в сравнение с традиционното обуче-

ние в експериментираните раздели от учебно-

то съдържание по химия; б) личностен: инди-

видуалните и възрастовите особености на 

учениците в гимназиалния етап на обучение-

то, с изразения в тази възраст стремеж за са-

мостоятелност и изграждаща се активна по-

зиция към проблемите на околната среда.  

За контролната група ученици тълкуване 

на резултатите следва да се търси в: а) част-

но-методичен план: относително невисокият 

дял в традиционното обучение на организа-

ционни форми, учебни химични експеримен-

ти и учебни химични задачи с екологична 

насоченост; б) личностен план: индивидуал-

ните особености на личностното развитие, 

мотивацията.  

 

Заключение 

 

В обобщение може да се твърди, че тради-

ционното обучение, при което екологичната 

култура не е предмет на целенасочено акти-

виране и развитие, не оказва значимо влияние 

върху екологичните знания и умения, и цен-

ностните отношения на учениците към окол-

ната среда, както в познавателен, така и в 

личностен аспект.  

Емпиричните данни показват, че прилага-

нето на създадената образователна техноло-

гия в обучението по химия (8.-10. клас) влияе 

положително върху формирането и обогатя-

ването на екологичната култура на ученици-

те. И през трите години на педагогическото 

изследване в експерименталната група уче-

ници се установява наличието на значима 

положителна корелация между екологичните 

знания и ценностните отношения на ученици-

те към околната среда.  

Затова може да се твърди, че разработени-

те форми, методи и средства на обучение за 

реализиране на технологичния вариант създа-

ват добри условия за овладяване на осмисле-

ни екологични знания от учениците. Така 

химичното знание може да се превърне в 

действено знание, може да „прескочи“ грани-

ците на кабинета по химия още в периода на 

училищното обучение, да бъде основа за раз-

витие на субективното отношение на ученика 

и да го превърне в ценностно отношение към 

околната среда.  
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Въведение 

 

Основна цел на настоящия доклад е да бъ-

де представена авторовата визия за развитие-

то и тенденциите при обучението по творчес-

ко писане в началните класове. От тази цел 

могат да бъдат изведени следните конкретни 

задачи: 

 изграждане на типология на техноло-

гиите по творческо писане; 

 определяне на основните етапи в раз-

витието на технологиите по творческо писане 

и осъществяването на сравнителен анализ; 

 извеждане на основните тенденции 

при развитието на технологиите по творческо 

писане и прогнозиране на развитието на кон-

цепцията за тях. 

Основни научноизследователски методи, 

които са използвани при изследването, са: 

аналитико-синтетична обработка на източни-

ци по проблематиката; класификация; перио-

дизация; екстраполация; математическа обра-

ботка на числови данни. 

Има две основни понятия, които е необхо-

димо да бъдат изяснени предварително: 

творческо писане и технология по творческо 

писане. Под творческо писане се разбира 

специфичен вид речева дейност, която е 

тясно свързана с креативността. Самото 

понятието, от семантична гледна точка, 

произлиза от английски език – “creative 

writing”. При творческото писане се достига 

до собствен продукт на свързаната реч, който 

е предимно резултат от едновременно и раз-

нопосочно протичане на мисълта. Крайният 

резултат от процеса се счита за един от мно-

жеството възможни, „верни“ варианти, като 

причината за това е фундирана върху една от 

базисните отличителна черта на творческото 

писане, а именно преобладаването на дивер-

гентен, а не на конвергентен тип мислене. 

При училищното съчиняване се следи за 

спазването на точно определена структурно-

композиционна схема на съчинението, както 

от гледна точка на самия процес на писане, 

така и в процеса на оценяването на крайния 

резултат. Това доказва преобладаването на 

стремежа към развитие на конвергентен тип 

мислене при провеждането на училищното 

съчиняване. А творческото писане предполага 

използването основно на дивергентен тип 

мислене и наличие на многовариантност при 

констатиране на „вярност“ на крайния про-

дукт, без да се отрича частичното включване 

на конвергентното мислене в цялостния про-

цес.  

За технология, респективно технология по 

творческо писане, приемаме определението, 

което Д. Павлов формулира – „организация 
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на ресурси (материални, времеви, интелекту-

ални, финансови) и система от логически 

свързани дейности, насочени към постигане 

на предварително определена цел.“(Павлов, 

2003: 155)  

За да бъде направена екстраполация на 

технологиите по творческо писане, е необхо-

димо да се изгради периодизация. Самият 

процес на изграждане на типология и перио-

дизация на технологиите по творческо писане 

премина през няколко основни етапа, които 

можем да представим синтезирано по следния 

начин: 

1. Предварително аналитико-синтетично 

проучване на 132 технологии по творческо 

писане чрез използването на основен източ-

ник по въпроса – Flair: A Handbook of Creative 

Writing Techniques for the Elementary School 

Teacher от 1972 г. на американския писател 

Zane Ann Spencer (1935-2016). 

2. Проучване и подбор на 500 техноло-

гии по творческо писане от периода 1964-

2016 г. 

3. Определяне на основните класифика-

ции, които са в основата на типологията на 

технологиите по творческо писане. 

4. Изграждане на периодизация на тех-

нологиите по творческо писане (1964-2016) 

Подборът на технологиите, които са ана-

лизирани, класифицирани и периодизирани, е 

на случаен принцип. Общият брой на автори-

те е 77, а видовете източници на информация 

са: статии, методически ръководства, учебни 

програми и педагогически ресурс от интер-

нет-източници/педагогически блогове за об-

мяна на професионален опит и материали 

(таб. 1) 

 

 

 

Таблица 1. Информация за използваните източниците  

 

Ниското ниво на достъпност до статии и 

учебни програми е причината процентът на 

използвани технологии, описани в този вид 

източници, да е нисък, съответно 7.8% и 7%. 

Подборът на технологиите се осъществява не 

само на случаен принцип, но и в зависимост 

от тяхната относителна приложимост или по-

висока степен приспособимост към обучение-

то в начален етап на основна образователна 

степен. Основна характеристика на творчес-

кото писане и на неговите технологии е тях-

ната гъвкавост от гледна точка на адаптиране 

не само към възраст и степен на образование 

чрез усложняване или опростяване, но и към 

индивидуалните особености на учениците. 

 

Типология на технологиите по творческо 

писане 

 

В научните изследвания, свързани с проб-

лематиката на обучението по творческо писа-

не, съществуват различни класификации, но 

не и опит за изграждането на типология. При 

тази, която ние предлагаме, се включват пет 

основни класификации, като единствената, 

която е заимствана и авторизирана, е тази на 

Zane A. Spencer. Всяка класификация съдър-

жа определени типове технологии, като те 

могат да бъдат представени по следния на-

чин: 

1. Според класификацията на Zane A. 

Spencer: 

ПЕРИОД  

на публично представяне на технологиите в 

педагогическите среди и/или печатни издания 

1964-2016 г. 

ВИД  

на източниците на информация 

БРОЙ 

източници 

БРОЙ 

автори 

БРОЙ 

технологии 

статия 3 4 39 

методическо ръководство 14 30 331 

 

учебна програма 

 

3 3 35 

педагогически ресурси от интернет-

източници/педагогически блогове за обмяна 

на професионален опит и материали 

56 40 95 

ОБЩО 76 77 500 
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 технология за стимулиране на интере-

са към творческото писане (ТСИ);  

 базисна технология по творческо пи-

сане (БТ); 

 технология по творческо писане за за-

почване на истории (ТЗИ); 

 поезия (П); 

 технология по творческо писане, 

свързана с други области на комуникацията и 

изкуството (ТСДОКИ); 

 екипна технология по творческо пи-

сане (ЕТ). 

2. Класификация според броя участни-

ци:  

 индивидуална технология  по твор-

ческото писане (ИТ); 

 колаборативна технология по твор-

ческо писане (КТ). 

3. Класификация според преобладава-

щия характер:  

 комплексно-артистична технология по 

творческото писане (КАТ), свързана с: рису-

ване (Р), апликиране (А), конструиране (К), 

сюжетно-ролеви дейности (СРД), визуални 

изкуства (ВИ), музика (МЗ) и/или ме-

дия/масмедия (МД); 

 технология по творческо писане тип 

подсказка (ПСК); 

 технология по творческото писане за 

усвояване на информация и осъществяване на 

комуникация (ТУИОК); 

 преобразуваща средата технология по 

творческото писане (ПРСТ); 

 игроподобна технология (ИПТ).  

4. Класификация според категорията 

текст: 

 себеизразяване (СБИ) – създаваният 

текстови продукт се отнася основно до един 

от следните жанрове/мултижанрове: личен 

дневник/свободно писане (изразяване на чув-

ства, мисли, идеи и др.), лични бележки, не-

формални писма и др.; 

 нехудожествени текстове (нонфик-

шън) (НЕХТ) – създаваният текстови продукт 

се отнася основно до един от следните жан-

рове/мултижанрове: за практични це-

ли/практично писане – основно това са текс-

тове за даване на инструкции – рецепти; тех-

нически ръководства; правила и др.; за убеж-

даване, аргументиране и съветване – напри-

мер: рекламни плакати; телевизионни рекла-

ми; туристическа брошура и др.; за обяснение 

– проследяване на причинно-следствени 

връзки, например при решаването на проблем 

от ежедневието или в рамките на някой уче-

бен предмет (Защо растението е повяхнало?) 

и др. и за информиране и описание – енцик-

лопедични статии; разкази по преживяване; 

биографии/автобиографии и др.; 

 художествени текстове (ХТ) – създа-

ваният текстови продукт се отнася основно до 

един от следните жанрове/мултижанрове: 

поезия и поетични форми - куплети, тристи-

шия, четиристишия, лимерик, танка, хайку, 

свободен стих, септолет, стихотворение "ди-

амант" и др.; проза (художествена измислица) 

- разкази, приказки и др.; драма - диалози, 

монолози, пиеси, филми/сценарий за засне-

мане и др. 

5. Класификация според времевия обх-

ват 

Авторовата идея за четиристепенна време-

ва структура, която е изградена от четири 

типа технологии по творческо писане, съдър-

жа:  перманентна технология по творческо 

писане (ПТ), полумесечна технология  по 

творческо писане (ПМТ), месечна технология  

по творческо писане (МТ) и срочна техноло-

гия по творческо писане (СТ). 

При изграждането на типологията на тех-

нологиите по творческо писане е следвани 

определена система от критерии за всяка една 

класификация, както и система от основни 

принципни положения: 

 анализираната технология може да 

бъде причислена към няколко класификации, 

а в рамките на една класификация – в няколко 

типа; 

 отбелязването на принадлежност на 

технологията към даден тип/типове отразява 

преобладаващите й черти, което не отрича 

наличието на другите, а предполага по-

ниската им степен на застъпеност; 

 причисляването на анализираната 

технология към даден тип/типове от опреде-

лена класификация/и се осъществява след 

установяване на съответствие с един или по-

вече от определените критерии. Предмет на 

настоящия доклад не е представянето им; 

 особено характерно за технологиите 

по творческо писане е, че тяхната същност не 

се изчерпва само със система, отнасяща се до 

създаването на свой, собствен, оригинален 

текстови продукт, а и до получаване на ин-

формация по отношение на творческото пи-

сане и сродните му теми или до преобразува-

не на пространството. 
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Обобщен количествен и качествен анализ 

на типологията на технологиите по твор-

ческо писане 

 

На таблица 2 може да се проследят основ-

ните тенденции при технологиите по твор-

ческо писане от периода 1964-2016 г. въз ос-

нова на научната литература и на педагоги-

ческия опит от различни държави като Анг-

лия, САЩ, Канада, Австралия, Турция, Виет-

нам и др. Преобладаващите типове техноло-

гии са: 

 базисни (28.2%) и отнасящи се до съз-

даването на текстови продукт, в основата на 

който е художествен текст (64.4%), което е 

предсказуемо, тъй като основната речева дей-

ност е писането; 

 индивидуални (82.6%), причината за 

което откриваме в основната отличителна 

черта на творческото писане – себеизразява-

нето;  

 с преобладаващ игроподобен (100%) и 

комплексно-артистичен характер (73%), което 

е в пълно съответствие с теоретичните източ-

ници, а именно, че творческото писане се 

отличава с отчитането на важното място на 

синкретизма на детското литературно твор-

чество. Синкретизмът „се изразява в това, че 

творчеството на детето не е още строго дифе-

ренцирано нито по различни видове изкуство, 

нито по различните литературни форми (…)“ 

(Виготски, 1982:87); 

 полумесечни (80%), което е доказа-

телство за модификационния потенциал на 

технологиите по творческо писане към учи-

лищното съчиняване. 

 

 

 
 

Таблица 2. Процентно изражение на типологията 

 

Периодизация на технологиите по твор-

ческо писане – количествен и качествен 

анализ 

 

Периодизацията е научноизследователски 

метод, посредством който можем да разделим 

хронологично технологиите по творческо 

писане на обобщени времеви периода въз 

основа на регистрираните и изведени харак-

терни различия и особености в развитието на 

идеята за творческото писане. За тази цел ще 

използваме вече създадената от нас типоло-

гия.  

На фиг. 1 може ясно да се проследят голе-

мите различия между двата периода, които 

считаме, че могат да бъдат обособени – I-ви 

период (1964-1996) и II-ри период (1997-

2016). 

Всеки един от тези периоди притежава 

своите особености (таб. 2.). I-ви период 

(1964-1996) се характеризира с преобладава-

щи: 

 базисни технологии по творческо пи-

сане (32.1%) 

 с преобладаващо значение на комп-

лексно-артистичните дейности, свързани с 

медията и масмедията (42.3%) 

II-рият период (1997-2016) се характери-

зира с преобладаващи: 

 технологии, свързана с други области 

на комуникацията и изкуството (26.6%) 

 с преобладаващо значение на комп-

лексно-артистичните дейности, свързани с 

визуалните изкуства (59.5%) 

И двата периода се характеризират с пре-

обладаване на индивидуалните технологии, 

технологиите, свързани със създаването на 
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текстови продукт, основан на категорията 

художествени текстове и с игроподобния 

характер на технологиите.  

Съществените различия между двата пе-

риода могат да проличат при изчисляването 

на процента на промяна. На таб. 3 може да се 

проследи изменението в процентно отноше-

ние на технологиите по творческо писане от 

втория период спрямо първия. Броят на тех-

нологиите в двата периода не е еднакъв (I-ви 

период – 196 бр., а II-ри период – 304 бр.) и 

поради това считаме за по-релевантно да све-

дем броя им до проценти, така че да бъдат 

реално съотносими. Процентът на промяна 

между двата периода 

 

 
Фиг. 1. Сравнение между процентното изражение на типовете технологии по творческо пи-

сане от I-ви период (1964-1996) и II-ри период (1997-2016) 

 

на развитие на технологиите по творческо 

писане е изчислен по следната формулата 

чрез използването на софтуер за електронни 

таблици: C=(B/A)-1 или C=((бр. 

техн./304).100)/(бр. техн./196).100)-1, където 

C е процент на промяна между процентите в 

двата периода, B – процент на технологиите, 

съответстващ на даден тип от II-ри  

период (1997-2016) и A – процент на техноло-

гиите, съответстващ на даден тип от I-ви пе-

риод (1964-1996). По този начин откриваме 

числовата стойност на изменение в проценто-

во отношение на технологиите по творческо 

писане, на основата на което може да напра-

вим количествен и качествен анализ. 

 

 

 

 

 

Тенденции и прогноза за бъдещото разви-

тие на технологиите по творческото писане 

 

Някои от основните тенденции, както и 

обобщени препоръки и прогнози по отноше-

ние на развитието на цялостната концепция за 

технологиите по творческо писане биха мог-

ли да бъдат представени синтезирано в след-

ния порядък:  

 при процента на технологиите, отна-

сящи се до стимулиране на интереса към 

творческото писане, се наблюдава намаляване 

(-44.7%) и съществено увеличаване на про-

цента технологии, свързана с други области 

на комуникацията и изкуството (53.6%). Това 

би могло да доведе до завишаване на акцента 

върху идеята за синкретизма на детското ли-

тературно творчество и отчитане на важност-

та това да се отчита при протичането на рече-

вата дейност писане; 
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Таблица 3. Процентната промяна между технологиите по творческо писане от I-ви период 

(1964-1996) и II-ри период (1997-2016) 

 

 отрицателна тенденция е намаляване-

то на процента технологии, предполагащи 

колаборативни действия (-46.2%); 

 значително увеличаване на използва-

нето на визуалните изкуства, неговите про-

дукти и производни (224.2%), както и на пи-

сането тип подсказка (140%). Педагогически-

ят опит показва, че включването на графични 

схеми и интерактивни методи като мозъчна 

атака оказват положително въздействие върху 

качеството на създаваните текстови продукти 

от учениците; 

 намаляване на процента технологии, 

свързани с апликиране (-71.2%), конструира-

не (-71.2%) и (мас)медии (-68.2%). Любопи-

тен е фактът, че процентите на промяна меж-

ду дейностите апликиране и конструиране е 

еднакъв, което говори за тяхната свързаност; 

 липсва значима промяна при видовете 

технологии според категорията текст, която 

учениците създават. Тази тенденция би след-

вало да се запази и в следващи периоди. Тен-

денцията за преобладаваща категория худо-

жествени текстове, следвана от нехудожест-

вени (нонфикшън), се запазва, като текстови-

те продукти от категория себеизразяване от-

белязват незначителен спад (-8.9%).  

 процентът на промяна по отношение 

на перманентните технологии отбелязва зна-

чително покачване (45.1%), което може да се 

обяснени с високия положителен процент на 

промяна при писането тип подсказка (140%), 

тъй като, в повечето случая, този тип техно-

логия е свързана именно с перманентното й 

използване. Значителен спад се наблюдава 

при срочните технологии (-52.6%). Като цяло 

тенденцията е към покачване на технологиите 

насочени към перманентно и полумесечно 

използване и намаляване на срочните техно-

логии. При месечните не бихме могли да 

твърдим, че има съществена промяна (3.3%). 

 бихме могли да предположим, въз ос-

нова на изчисления процент на промяна в 

двата периода, които обособихме, кои ще са 

особеностите на следващия период. По отно-

шение на екипните (12.8%), игроподобните 

(0%), отнасящите се до трите основни катего-

рии текст (СБИТ -8.9%; НЕХТ -2% и ХТ -

3.5%) и месечните технологии (-3.3%) не ще 

се наблюдава съществен процент на промяна, 

тъй като към момента се запазва тяхната ха-

рактеристика и в двата периода, което пред-

полага и по-нататъшното продължение на 

тази тенденция. 

Технологиите, които биха преобладавали, 

ще са тези за започване на истории, техноло-

гиите, свързана с други области на комуника-

цията и изкуството (26.6%), индивидуалните 

технологии, използването на визуални изкус-

тва, техните производни и продукти като 

графични схеми и интерактивни методи като 

мозъчна атака, технологиите, свързани с пи-

сането тип подсказка, полумесечните техно-

логии ще се увеличават, а срочните ще нама-

ляват. 

Бихме могли да предположим, че ИКТ 

средства ще навлязат в по-голям брой техно-

логии по творческо писане като например 

използването на софтуер, чрез който учени-

ците да създават електронни книги (МОН, 

2016), както и използването на мобилни при-

ложения. 

Би било добре, въпреки наблюдаваната 

тенденция, да се увеличи, а не намалява броят 
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на колаборативните и срочните технологии, 

защото при тях се отчита най-голямо възпи-

тателно въздействие и положително влияние 

върху мотивацията на учениците за създаване 

на писмени текстове. 

Също така акцентирането и целенасочена-

та работа върху увеличаване на броя на тех-

нологиите, свързани със себеизразяването 

като категория текст би било полезно за раз-

витието на свързаната реч на учениците, тъй 

като би оказало положително въздействие 

върху тяхната мотивация и интерес към рече-

вата дейност писане като цяло.  

 

Заключение 

 

Творческото писане като специфичен вид 

речева дейност не е подложено на широко 

научно изследване в българското начално 

училище, а носи потенциала на катализатор 

на някои от основните умения, необходими 

на личността в 21-ви век – креативност, уме-

ния за работа в колаборация, критично мис-

лене, комуникативни умения. Предложеният 

авторски вариант на типология и периодиза-

ция на технологиите по творческо писане 

доказва това твърдение и представя богатото 

разнообразие и многоликост на тази дейност. 

Предвид тези свои позитиви, бихме могли да 

предположим, че в близкото бъдеще творчес-

кото писане ще заеме основно място в езико-

вото и литературното обучение под формата 

на допълващ раздел. 
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ABSTRACT: The main purpose of the report is to present the basics of teaching creative writing in primary 

school – its content knowledge, skills and attitudes gained in the learning it. Also it’ll be made a review of main 

methods, tools and strategies of creative writing education. The information is synthesized after an analysis and 

critical assessment of sources from the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. 

Key words: creative writing, primary school education, free writing, Think-Write-Pair-Share 

 

Въведение 

 

Основна цел на настоящия доклад е да бъ-

де представена системата на обучение по 

творческо писане. От тази цел произтичат 

следните конкретни задачи: 

 определяне на целите и учебното съ-

държание на обучението по творческо писа-

не; 

 извеждане на основните форми, мето-

ди, средства и стратегии на обучението по 

творческо писане, съотносими към началните 

класове. 

Системата на обучение включва три стра-

ни, които са взаимосвързани и характеризи-

рат учебно-възпитателния процес (Колева, 

1994). Те са: цели, учебно съдържание и сис-

тема от методи, средства и стратегии.  

Въз основа на изследване, анализиране и 

критична оценка на източници по проблема-

тиката на обучението по творческо писане в 

периода от втората половина на ХХ век и 

началото на ХХI век, ще представим трите 

страни на системата за обучение по творческо 

писане според нашите обобщени, изградени 

по индуктивен път, възгледи. 

 

Цели и  учебно съдържание на обучението 

по творческо писане 

 

Основен методически въпрос в обучението 

по творческо писане е какво се включва в 

неговия обем, или по-точно казано, какви 

текстови продукти се създават. Този въпрос е 

спорен и единодушно мнение в научните сре-

ди не е изградено. Главно противоречие, 

свързано с обема на съдържанието, е дали в 

творческото писане се включва само създава-

нето на текстове в художествен стил, или и 

такива в нехудожествен, разбиран като нау-

чен.  

Въз основа на анализираната информация 

от източници по въпроса, можем да опреде-

лим, че обемът на съдържанието на творчес-

кото писане, респективно на учебното съдър-

жание, обхваща три основни категории текс-

тове: себеизразяване, нехудожествени тексто-

ве (нонфикшън) и художествени текстове. 

Всяка категория включва определени жанро-

ве и/или мултижанрове, които илюстрират в 

пълнота тяхната същност (English Language 

Arts Curriculum. Writing 521A: Creative 

Writing, 2011; Andrews, Torgerson, Low & 

McGuinn, 2009; Conroy, Marchand & Webster, 

2009; Cobine, 1996; Ediger, 1986; Bonsett-Veal, 

Burns & Martiudale, 1981; Spencer, 1972). 

Водещото при наименованието на катего-

риите не е стила, а по-скоро предназначение-

то на крайния текстови продукт. Писането на 

реклама е част от категорията „Нехудожест-

вени текстове (нонфикшън)“, но крайният 

текстови продукт може да бъде в научен и 

художествен стил едновременно. Категорията 

се нарича нехудожествени текстове не защото 
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в нея се включват само текстове в научен 

стил, а защото текстовете могат да бъдат при-

числени към т.нар. нонфикшън или криейтив 

нонфикшън (creative nonfiction), т.е. текстове, 

които се базират основно на реални случки, 

събития, факти, личности и др. подобни. Ни-

вото на измислица е сведено до минимум, но 

подходът при създаването на текстовия про-

дукт е творчески. 

Предназначението на текстовете, които 

учениците създават, е в основата на техноло-

гията и определя тяхното съотнасяне към 

конкретна категория, а не стила, в който е 

написан текстът. Според предназначението си 

текстовете могат да бъдат: 

Към категория „Нехудожествени текс-

тове (нонфикшън)“: 

 за практични цели/практично писане – 

основно това са текстове за даване на инст-

рукции – рецепти; технически ръководства; 

правила и др. 

 за убеждаване, аргументиране и съ-

ветване – рекламни плакати; телевизионни 

реклами; туристическа брошура и др.  

 за обяснение – проследяване на при-

чинно-следствени връзки, например при ре-

шаването на проблем от ежедневието или в 

рамките на някой учебен предмет (Защо рас-

тението е повяхнало?) и др. 

 за информиране и описание – енцик-

лопедични статии; разкази по преживяване; 

биографии/автобиографии и др.  

Към категория „Художествени тексто-

ве“: 

 за художествена експресия – текстове, 

основани на художествената фикция и които 

биха могли да бъдат причислени към проза, 

драма, поезия.  

Към категория „Себеизразяване“: 

 за художествена експресия – тексто-

вите продукти могат да се отнасят до изразя-

ване и споделяне на вътрешния свят – мисли, 

чувства, емоции, идеи, мечтания, разказване и 

оценка на лични преживявания и др., тоест 

себеизразяване под формата на водене на 

дневник, свободно писане или като фрагмент 

от текст, подчинен на художествената фик-

ция. 

Изводът, който може да се направи, е, че 

именно в категориите нехудожествени текс-

тове (нонфикшън) и себеизразяване е основ-

ната разлика между обема на учебното съ-

държание на обучението по творческо писане 

и това на училищното съчиняване. Сами по 

себе си тези две категории, които обособих-

ме, често пъти са свързани със създаването на 

текстове от мултижанров характер и с разби-

рането за синкретизма на детското литера-

турно творчество.  

Повечето текстове, продукт на творческо-

то писане, се подчиняват на принципа за изг-

раждане на умения за създаване на текстове, 

пряко свързани с реалния живот и които биха 

изградили умения за справяне с практически 

задачи от ежедневието. Това е т. нар.  прак-

тическо писане, което трябва да се възприема 

като подсъставно на творческото (Ediger, 

1986). Обемът на учебното съдържание при 

творческото писане се характеризира и с мно-

гообразие от поетични форми, за разлика от 

училищното съчиняване, където често пъти се 

съчинява стихотворение в класическия вид от 

римувани стихове и е предвидено в часовете 

по ЗИП, от което можем да заключим, че не е 

обичайна дейност. 

За да се представи изчерпателно учебното 

съдържание, е необходимо да се синтезират 

основните знания, умения и отношения, кои-

то са свързани именно с тези текстови про-

дукти. Целите и задачите на обучението по 

творческо писане са пряко свързани с тях – 

тяхното формиране, изграждане, овладяване, 

затвърдяване, развитие и осмисляне.  

Чрез обучението по творческо писане се 

придобиват знания за: 

 различните категории, видове и жан-

рове текст; 

 възможността за смесването на жан-

ровете в т. нар. мултижанрове; 

 възможността за съчетаването на пи-

сането с различните видове изкуства и облас-

ти, т.е. за синкретизма в писменото творчест-

во; 

 културната грамотност – разбирането 

на възникващите връзки между писател, сре-

да, текст, аудитория и публикува-

не/разпространение; 

 процеса на създаване на собствен 

текст с акцент върху съдържанието – етапи на 

творческия процес, вдъхновение и мотивация 

на писателя; 

 собствения, оригинален текст като 

средство за себеизразяване, решаване на жи-

тейски ситуации и проблеми и постигане на 

комуникативни цели от индивидуален и общ 

характер; 

 различните предназначения на текс-

товете; 
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 практическото писане. 

Чрез обучението по творческо писане се 

овладяват умения за: 

 разпознаване и различаване на основ-

ни категории, видове и жанрове текст;  

 възприемане и откриване на основни-

те им характеристики;  

 сравняване на основни категории, ви-

дове и жанрове текст;  

 създаване на основни категории, ви-

дове и жанрове текст;  

 създаване на мултижанрови текстове 

в съчетание със синкретизма; 

 създаване на текстови продукт, насо-

чен към различен тип аудитория – реално 

съществуваща: към учителя, към класа, към 

други деца, към възрастни, или въображаема 

аудитория; 

 изразяване на аргументирано мнение;  

 осмисляне на получена обратна връз-

ка и умения за даването й;  

 представяне по различни начини на 

краен текстови продукт;  

 себеизразяване чрез речевата дейност 

писане;  

 откриване и подбор на информация;  

 практическо писане – създаване на 

текстови продукти, насочени към реалното 

ежедневие и овладяване на т. нар. житейски 

умения (рецепти, списъци, указания и др.); 

 независимост при създаването на соб-

ствени, оригинални текстове, в които се изра-

зяват собствени идеи за писане. 

Чрез обучението по творческо писане се 

изграждат отношения/нагласи към: 

 творческия труд на другите – в него-

вия общ смисъл и по отношение на творчес-

кото писане;  

 писането като необходим комуника-

тивен акт, които притежава конкретна и реал-

на цел и аудитория; 

 личния свят на другия, изразен чрез 

текстови продукт на творческото писане; 

 изграждане на увереност към собст-

вените възможности за себеизразяване; 

 възприемане на писането не като за-

дължение и проверочен инструмент за зна-

ния, а като вид изкуство; 

 зачитане на чуждото мнение; 

 колаборативна дейност и лична отго-

ворност към постигане на общата комуника-

тивна цел; 

 подобряват се нагласите към училищ-

ното съчиняване – повишава се мотивацията 

и желанието за съчиняване; 

 писмената комуникация и в частност 

към книгата, вестника, списанието, реклама-

та, медията в общ план и др. (English 

Language Arts Curriculum. Writing 521A: 

Creative Writing, 2011, Conroy, Marchand & 

Webster, 2009; Kieczykowski, 1996; Cox, 

Holden & Pickett, 1997) 

 

Форми на обучение по творческо писане 

 

Основен проблем на съвременната дидак-

тика, както от теоретична, така и от практи-

ческа гледна точка, е тази за организационни-

те форми на обучение. П. Петров и Н. Цанков 

посочват, че понятието „организация“ озна-

чава съчетаване в една цялост, в система, а 

думата „форма“, произлизаща от лат. formal, 

означава строеж, вътрешна структура. В този 

ред на мисли, формата за организация на обу-

чението може да се разглежда като „външен 

израз на съгласуваната дейност на учителя и 

на учениците, осъществявана в установен ред 

и определен режим.“ (Петров и Цанков, 2010: 

139)  

Предвид резултатите от теоретичното про-

учване на източниците по въпроса за формите 

на обучение по творческо писане, можем да 

ги обособим в две групи: форми на организа-

ция на обучението по творческо писане и 

форми на творческо писане. 

Формите на организация на обучението по 

творческо писане можем да ги опишем, осно-

вавайки се на общите разбирания на дидакти-

ката (фиг. 1). Тези от тях, които са най-

адаптивни към системата на българското на-

чално училище и които са особено специфич-

ни за този вид речева дейност, са: всекиднев-

ното писане, домашната самостоятелна рабо-

та и мини уроците. Що се отнася до колек-

тивното посещение на културни институции 

и мероприятия, те са вид стимул и средство за 

събиране на информация, впечатления и вид 

мотивация за творческото писане при децата.  
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Фиг. 1. Форми на организация на обучението по творческо писане 

 

Всекидневното писане е форма на органи-

зация на обучението по творческо писане, при 

която се използват два основни метода – сво-

бодно писане и водене на дневник. Тази фор-

ма се изразява в организирано и точно опре-

делено в учебния ден време, в което ученици-

те пишат, най-често в дневници, които или те 

са изработили, или са готови тетрадки, чиято 

първа страница е изработена от тях чрез раз-

лични изобразителни техники. Това е необхо-

димо, за да почувстват лична връзка и значи-

мост с това хартиено изделие и да са мотиви-

рани да споделят вътрешния си свят. Най-

разпространеният вариант е тази форма да се 

прилага в края на последния учебен час, в 

рамките на 5-10 минути. Това считаме и за 

най-релевантно с нашата образователна сис-

тема. Дневниците или тетрадките се съхраня-

ват на определено място в класната стая. Ко-

гато дойде определеното време за всекиднев-

ното писане, учителят дава две възможности 

на децата: да пишат свободно, т.е. използва 

метода „свободно писане“ или да използват за 

отправна точка, за мотивация една завършена 

или незавършена синтактична конструкция, 

например: „Ако аз бях учител, щях да…“. 

Това е т.нар. писане тип подсказка. Освен 

чрез словесен стимулиращ и нагледен мате-

риал, могат да се използват и визуални или 

аудио средства – снимка, картина, детска ри-

сунка, музикално произведение, кратко клип-

че и т.н.  

Домашната самостоятелна работа и мини 

уроците са свързани помежду си, тъй като 

преди да се зададе домашната работа, учите-

лят, при някои технологии, е необходимо да 

даде указания и информация за изпълнението 

й.  

Patty Cox, Sheryl Holden и Teri Pickett, в 

магистърската си теза на тема „Improving. 

Student Writing Skills through the Use of 

"Writing To Learn." от 1997 г.,  посочват, че 

терминът „мини уроци“ е въведен и развит от 

Lucy Calkins през 1986 г. Тяхната продължи-

телност е около 10 минути и насочват внима-

нието само и единствено върху един проблем 

от писането. Може да се провеждат по време 

на конфериране, в малки групи или с целия 

клас. Варианти за теми за мини уроци са: от 

къде авторите черпят идеите си; поезията; 

аудитория; правилата по време на индивиду-

ално конфериране; планиране на собствен 

текст; пунктуация; писането вкъщи и др. Как-

то вече споменахме, има връзка между мини 

уроците и домашната самостоятелна работа. 

Да вземем за пример технологията „Хайку“. 

Тъй като по-голямата част от учениците се 

предполага, че не са запознати с тази стихот-

ворна форма, учителят, при даването на до-

машната самостоятелна работа, провежда 

фронтално мини урок. В използвания пример 

това ще е кратка беседа за поезията, прочит 

на образци на хайку; изясняване на структу-

рата 3-5-3; актуализиране на знанията за 

сричка; колективно съчиняване на хайку – 

обвързва се с например новото литературно 

произведение и основното чувство в него или 

образ, може да е зимата, пролетта, лятото и 

др. подобни.  
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Кооперативните форми се осъществяват 

именно чрез колаборативните дейности в 

рамките на някои от технологиите по твор-

ческо писане. Според нас освен кооператив-

ни-групови, има и кооперативни-

индивидуални форми. Причината за това е, че 

освен технологии, при които от значение е 

приносът на всяка от сформираните групи 

към общата цел, има и такива, при които се 

разчита на приноса на всеки ученик поотдел-

но. Например при технология, свързана с 

изграждането на класен вестник, целият клас 

е разделен на няколко групи – интервюиращи, 

журналисти, отговарящи за статии в различни 

области, илюстратори и др. А при технологи-

ята „Книга на интересите“ всеки ученик изг-

ражда своята страница, която е част от обща-

та книга на класа. 

В някои основни източници се среща раз-

бирането, че творческото писане, освен с оп-

ределени категории текстове, се характеризи-

ра и с различни форми на писане. Така нап-

ример в учебната програма от 1998 г. на The 

Departments of Education of New Brunswick се 

определят следните форми на творческо пи-

сане:  

 кооперативно писане – то е близко до 

писането по модел, но при него акцентът е 

върху стимулирането на учениците да участ-

ват в дейностите, колкото се може повече, 

чрез допринасяне към съдържанието на това, 

което се пише и чрез създаването на части от 

това, което се пише. Примерни технологии са 

тези, свързани със създаването на: общи раз-

кази; доклади, от общи преживявания; книги; 

правила на класа и подобни;  

 писане по модел – табло със съобще-

ния; правила на класа или друг вид инструк-

ции под формата на табла; знаци и табелки; 

благодарствени писма или покани; писма до 

родителите; доклади; читателски дневник; 

училищен дневник и др. подобни. Тук особе-

но характерно е използването на графични 

схеми;  

 самостоятелно писане – тази форма на 

творческото писане се използва при домаш-

ната самостоятелна работа и текстовете, свър-

зани със себеизразяването като категория.  

Определянето на група форми, свързани с 

видовете творческо писане, е необходимо, 

защото описва в дълбочина неговия характер. 

Тези форми са пряко отнасящи се до базисно 

използваните форми на организация. 

 

 

 

 

Методи на обучение по творческо писане 

 

Думата „метод“ произлиза от лат. 

methodus и гр. μέθοδος. В буквален превод 

означава „път към нещо“. По отношение на 

определението за метод има множество фор-

мулировки. Така например Ал. Маджаров и 

Ст. Здравкова дават определение, което се 

основава именно на това разнообразие от 

възгледи. Те посочват, че „методът на обуче-

ние е съвкупност от регулирани съвместни 

действия на учителя и ученика, насочени към 

изпълнение на учебно-възпитателни задачи 

на образователната система.“(Маджаров и 

Здравкова, 1989: 9) 

В системата на обучение по творческо пи-

сане има специфични методи, които се изпол-

зват, наред с традиционно познатите ни като 

беседа, демонстрация, описание и др. Можем 

да ги обобщим до следните най-често среща-

ни в педагогическата практика и придаващи 

най-голяма характерност на обучението по 

творческо писане: свободно писане; водене на 

дневник; създаване на класни публикации; 

конфериране; портфолио; табло за представя-

не на текстови продукти (bulletin board); съз-

даване на филм и интерактивни методи. Ще 

направим преглед на основните от тях. 

 свободно писане  

Методът на свободното писане носи някои 

от основните отличителни черти на творчес-

кото писане. При него акцентът е върху съ-

държателната страна. Формата и механизмите 

на писане се явяват второстепенни. Важното е 

себеизразяването, излагането на идеи, чувст-

ва, емоции, преживявания. Учениците изпол-

зват различни „канали“ – чувства, мислене 

(философка или логическа перспектива), наб-

людение. Писането за учениците става все по-

интересно, защото то е в малка степен плани-

рано, свързано е именно със себеизразяване и 

не се чувстват притиснати да се ограничават, 

докато го правят, не се чувстват задължени да 

напишат текст без допуснати грешки. 

Свободното писане не подлежи на оценя-

ване или на изискването да покрива някакви 

критерии. Педагозите заявяват, че то става 

много бързо близко като дейност за ученици-

те. Една от ползите му е в това, че написаните 

страници могат да послужат за стимул, за 

начало на други произведения. 

Richard Veit (1981) казва, че да се осъщес-

тви свободното писане всеки ученик трябва 
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да има специална тетрадка или дневник. Все-

ки ден, в рамките на няколко минути, децата 

пишат там. Неговото разбиране за свободно 

писане включва подаване на конкретна тема 

от учителя, която бива дискутирана преди да 

се пристъпи към свободното писане на деца-

та. Това въведение е определено от него като 

стимул, който превръща задачата в значима 

за учениците, а не се възприема от тях като 

просто една поредна училищна задача. Теми-

те са съобразени, така че да са интересни за 

тях. Възприема свободно писане като процес, 

а не като краен продукт.  

 водене на дневник 

Този метод на творческото писане е тясно 

свързан с метода на свободното писане. Той 

се среща и под формата на т.нар. ежедневно 

писане. Може да бъде дневник или тетрадка, 

в която се практикува свободното писане или 

да се записват различни случки, мултисен-

зорни образи, да се залепят статии от списа-

ния и вестници, снимки, които са интересни 

за конкретния ученик. „Писането за децата е 

начин да открият какво знаят за себе си и за 

света. Позволява им да открият какво харес-

ват и какво не харесват, техните страсти и 

хобита. (…)Може би най-важното е, че писа-

нето позволява на детето да чуе собствения 

си уникален глас, да общува чрез собствените 

си думи и да бъде себе си.“(Peterson, 2006: 39) 

Една от основните цели на воденето на днев-

ник, е именно това – себеизразяването. Това е 

основата на метода. А една от специфичните 

ползи от личното повествование, която 

Michael Steinberg (1996) посочва, е насърча-

ването на себеоткриването и себепознанието. 

Воденето на дневник може да бъде регла-

ментирано във времето, по аналогия със сво-

бодното писане, както вече отбелязахме – 10 

– 15 мин всеки учебен ден, най-често в края 

му, или да не е регламентирано във времето – 

учениците имат достъп до дневниците си и 

могат да пишат по всяко време, когато почув-

стват такава необходимост. Често пъти, кого-

то този метод се използва регламентирано, 

учителят може да даде на децата т. нар. подс-

казки. Това е характерен тип технология по 

творческо писане, която се използва за сти-

мулиране на писменото изразяване. Ученици-

те трябва да се чувстват свободни и да проя-

вяват независимост при избора на тема, по 

която ще пишат. Често пъти е под формата на 

незавършена синтактична конструкция или 

визуално/слухово стимулиране.  

Gary R Cobine отбелязва, че воденето на 

дневник или на т.нар. „мисловни книги“ има 

три цели: „да се проучат потенциални теми, 

да се пише изразително по тези теми и да се 

разпознава потенциалният материал по тези 

теми.“(Cobine, 1996: 2) Отбелязва, че учите-

лят поставя тема за проучване на деня чрез 

„въпрос-акцент“. Примерите, които дава, са: 

изследване на значима страна от собствения 

живот или от този на приятели или роднини; 

чрез въображаем диалог с реална или измис-

лена личност, която учениците възприемат за 

мъдра, героична, забавна и пр. Както учите-

лят, така и самите деца, не трябва да дават 

преценка на написаното, за да протича писа-

нето спонтанно и с широко възприемчиви 

възгледи. 

Както свободно писане, така и написаното 

в дневниците не се оценяват, но се преглеж-

дат от учителя от време на време. Така можем 

да заключим, че този метод би могъл да се 

използва и за опознаване на вътрешния свят 

на учениците от учителят им, а това да доведе 

до по-качествена и по-пълноценна възпита-

телна и развиваща педагогическа дейност. 

Mary Jewell & Mercedes
 
Tichenor извеждат 

следните основни ползи на този метод: 

 вниманието се насочва първо към съ-

държанието, а след това и към механизмите 

на писане; 

 дава се възможност на учениците да 

предадат мислите и чувствата си чрез писане; 

 дава се възможност на учениците са-

ми да проследят развитието си през времето; 

 дава се право на учениците да експе-

риментират с езика; 

 дава се възможност на учениците да 

развият писмената си реч чрез осигуряване на 

ежедневна писмена практика; 

 развиват се положителни нагласи на 

учениците към писането/съчиняването. 

 създаване на класни публикации и 

портфолио 

В своята същност този метод на творчес-

кото писане се изразява в създаването от уче-

ниците на текстови продукти като: вестник на 

класа или училището; рецептурник; книга на 

спомените, стихосбирка и др. Самият метод 

може да бъде определен и като технология по 

творческо писане. Обединява в себе си едни 

от най-ярко изразените черти на творческото 

писане, а именно синкретизма на детското 

литературно творчество, наличие на колабо-

ративни и комплексно-артистични дейности, 
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възприемане на каузалната връзка между ре-

чевите дейности четене, писане, слушане и 

говорене. В научната литература се възприе-

ма като метод или неурочна форма на извън-

класното четене (Георгиева, 2012), но тъй 

като приемаме разпространената идея за вза-

имопреплитане на речевите дейности, то мо-

же да бъде метод и на творческото писане. 

В българското начално училище има доб-

ри практики в областта на създаването на 

книги от учениците. Работи се по посока ос-

вен на интегриране на ИКТ с творческото 

писане чрез създаването на електронни книги 

от учениците чрез проект, финансиран по 

европейската програма „Хоризонт 2020“, но и 

педагозите-практици като Румяна Иванова 

използват този метод. В статията си „Създа-

ване на книга от четвъртокласници“ потвър-

ждава мнението ни, че „все още няма доста-

тъчно опит и традиция“ при организирането и 

използването на този метод, който определя-

ме за основен в обучението по творческо пи-

сане (Иванова, 2011: 44). Педагогът завършва 

с думите: „(…) това е една чудесна възмож-

ност и вълнуващ начин за работа с учениците, 

която им дава много положителни емоции. На 

децата трябва да се дава шанс да творят. Ко-

гато създават свой продукт, те се чувстват 

значими, укрепва вярата в собствените им 

умения и способности.“(Иванова, 2011: 47). 

 конфериране 

Съществуват разновидности на този ме-

тод, като най-популярните са конфериране 

учител-ученик и конфериране ученик-

ученик/ученици (двойка от връстници). То е 

тясно свързано с една от отличителните черти 

на творческото писане, а именно важното 

място, което заема даването и получаването 

на обратна връзка. Ето защо този метод се 

счита за полезен. Учениците трябва да се на-

учат как да представят разработките си за 

получаване на обратна връзка и как да дават 

конструктивна такава. Конферирането и дис-

кусията са важни на всички етапи от създава-

нето на текстовия продукт. 

Различни автори дават насоки за конфери-

рането учител-ученик. Casey Nicolle Reimer се 

съгласява с идеята на Виготски за зоната на 

най-близкото развитие и заявява, че учителят 

трябва във всеки подходящ момент да препо-

дава според нея. Това е и причината да го 

възприема като важен компонент от процеса 

на писане. Основната роля трябва да има де-

тето, а не учителят да е водещият. Също така 

подчертава, че конферирането не е времето, в 

което учителят ще преподава граматика, пра-

вопис и други установени езикови правила. 

Първо учителят изслушва индивидуално или 

в малка група учениците, след това им задава 

въпроси, чрез които ги насочва, така че да 

подобрят текстовете си. Учителят трябва да 

бъде внимателен да не отнема авторовата 

идентичност от създадения от децата текст, 

тоест да не настоява за кардинални промени 

по съдържанието и идеята. Времетраенето на 

индивидуално конфериране е около 2 минути. 

Donald Graves (1994) посочва в монографията 

си A Fresh Look At Writing три важни аспекта 

на конферирането: Какъв е бил текста в нача-

лото, какъв е сега и как ще се развива. 

Carol Kieczykowski дава примерни въпро-

си, които учителят може да зададе на ученика 

по време на конферирането – „Как върви съз-

даването на творбата ти? Как се чувстваш по 

отношение на темата? Има ли нещо, с което 

мога да ти помогна? Защо не ми го прочетеш? 

Уверете се, че се фокусирате върху съдържа-

нието, а не върху формата.“(Kieczykowski, 

1996: 42) 

Разновидност на конферирането е т. нар. 

всекидневно време за споделяне  (sharing 

time) Това е идея на Casey Nicolle Reimer и се 

изразява е групово споделяне на текстови 

продукти, протичащо в рамките на 5-10 ми-

нути, след което може да следва дискусия. 

 интерактивни методи 

Основните интерактивни методи в обуче-

нието по творческо писане са: мозъчна атака, 

мисловна карта и ролева игра. Именно инте-

рактивността е една от отличителните страни 

на технологиите по творческо писане. 

 

Средства и стратегии на обучението по 

творческо писане 

 

Пламен Радев определя средствата на обу-

чение като компонент на технологията на 

обучение. Те са „обекти с материално-

технически и информационно-кибернетичен 

характер, които са интегрирани с методите на 

обучение и стила на преподаване и учене за 

достигане на предварително зададени образо-

вателни и развиващи цели.“(Радев, 1992: 170) 

Средствата на обучение, които се използ-

ват при творческото писане, могат да бъдат 

разделени в няколко групи. Интересна е кон-

цепцията, че самите средства се явяват и сти-

мули за създаване на собствени текстове, и 

източници на информация. Тук е залегнала 

идеята за ресурсно-базираното учене и изг-
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раждане на информационна грамотност. „В 

средата на ресурсно-базираното учене учени-

ците и учителите взимат решение относно 

подходящите източници на информация и 

средствата за учене, както и за това как да се 

осъществи достъп до тях.“(Education and 

Early Childhood Development English 

Programs, 2011: 13) В този смисъл средствата 

на обучение по творческо писане, разбирани 

като стимули и източници на информация, се 

делят на: печатни, непечатни и човешки ре-

сурси. Те могат да бъдат систематизирани 

така: 

 печатни – вестници, списания, книги, 

документи, публикации 

 визуални – фотографии, графични 

схеми, таблици, илюстрации, карти, графики 

 артефакти – конкретни предмети 

 индивид и общество – интервюта, по-

лева работа, сайтове 

 мултимедия – филми, аудио и видео 

записи, телевизия и радио  

 информационно-комуникативни тех-

нологии – компютърен софтуер, CDROM, 

DVD и др., интернет, блогове, електронни 

пощи и социални мрежи 

Използват се през целия процес на твор-

ческо писане, но основно на първия етап – 

подготвителния, когато се събира информа-

ция, както и действат мотивиращо и вдъхно-

вяващо. „Чрез художествени дейности, ино-

вативни, визуални и слухови преживявания, 

децата ще открият, че имат да пишат за тол-

кова много неща.“(Spencer, 1972: 81) Разно-

образието от средства свидетелства за базис-

ната отличителна черта на творческото писа-

не, а именно – синкретизма. 

Стратегиите на обучението по творческо 

писане би трябвало да се осмислят в два пла-

на – „като ориентация и подход на препода-

ване и учене“(Витанов, 1999: 10) и като ори-

ентация и подход при създаването на собст-

вен, оригинален текстови продукт. В този ред 

на мисли, можем да определим като основна 

стратегия продуктивната. Това е така, защото 

тя се характеризира именно с някои от отли-

чителните страни на творческото писане – 

ориентация към процеса на обучение, към 

ученика, осигуряване на изява на основните 

му „импулси“, комуникативна и практическа 

насоченост (Витанов, 1999).  

Референтно-базираната стратегия помага 

да се стимулира писането по определена 

проблематика, тема или идея, която фигурира 

в съзнанието и ума на пишещия и му помага 

да изгради текст върху нея. Тя поощрява пи-

шещия да мисли нелинеарно и да изгражда 

неосъзнати връзки. Когато пишещият използ-

ва лингвистично-базираната стратегия, тогава 

той си „играе“ с езика. Тя използва връзката 

между означаващо и означаемо. Авторът се 

позовава на основоположника на семиотиката 

Фердинанд дьо Сосюр, според който означа-

ващото е материалната форма на думата, ней-

ните визуални и звукови измерения, а означа-

емото е концепцията, значението. 

В обучението по творческо писане се оп-

ределя водещо място на даването и получава-

нето на обратна връзка. Най-

разпространеният вариант е въз основа на нея 

ученикът да редактира съдържателната стра-

на на текстовия си продукт. Такава колабора-

тивна стратегия е Помисли-Запиши-Обсъди-

Сподели (Think-Write-Pair-Share). Последова-

телността при използването на тази стратегия 

е следната: 

 първо учителят поставя задачата, 

свързана с творческото писане; 

 помисли (Think)  

Всеки ученик, индивидуално, обмисля за-

дадената задача – каква информация има, как 

би могъл да си набави още, какви идеи му 

идват наум, какво би направил като краен 

текстови продукт (какво би написал, как, как-

ви илюстрации, рисунки би направил, под 

каква форма би го представил и др.), какви 

притеснения има по изпълнението на задача-

та; 

 запиши (write)  

Eryn Duffy отбелязва, че продължител-

ността на този етап е около 1-3 минути. След 

като е обмислил задачата, ученикът записва 

мислите си, води бележки за идеите си, отбе-

лязва ключови думи. Препоръчва се използ-

ването на графични схеми – опростен чертеж, 

чрез който би могъл да организира идеите си, 

например мисловна карта, таблица и др.  

 обсъди (pair)  

Ученикът споделя своите мисли, идеи, 

притеснения със свой съученик, като използ-

ват графичните си схеми. Могат взаимно да 

си задават въпроси и да достигнат до нови 

идеи. Записват идеите на другия. Решават 

какво да споделят пред класа. Продължител-

ността на този етап е около 2-5 минути. 

 сподели (share)  

Двойката ученици споделят пред класа 

каква обща идея за решаването на задачата по 

творческо писане са измислили или към каква 
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идея всеки се е насочил. Провежда се диску-

сия. Eryn Duffy отбелязва, че оставя своите 

ученици да обсъждат задачата толкова време, 

колкото желаят. Но предвид класната органи-

зация в българското начално училище, според 

нас по-удачният вариант би бил тази страте-

гия да се използва до обсъждането по двойки, 

а при желание от децата и тяхна инициатива, 

в свободното за тях време, да обсъждат по-

между си как биха изпълнили задачата. 

Други стратегии, които можем да причис-

лим към обучението по творческо писане, са: 

стратегията на петстепенния, нелинеарен 

процес на писане; стратегията за основаване 

на педагогическия подход върху теорията за 

множествената интелигентност и употребата 

на визуални и графични структури за органи-

зиране на текстовия продукт.  

 

Заключение 

 

Структурирането и критичната оценка на 

информацията, свързана със системата на 

обучение по творческо писане, би следвало да 

окаже положително влияние върху развитие-

то на този научен въпрос, тъй като към мо-

мента не са открити изчерпателни източници 

по тази тематика – различни автори акценти-

рат върху една или няколко от страните на 

системата на обучение по творческо писане 

като методическа структура. Още по-малко са 

източниците, които изследват проблематика-

та й в рамките на началните класове. 
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Придобило статут на институция, семейст-

вото е онази социална структура, която пре-

търпя значителни промени през последното 

столетие. ,,С еволюцията на обществото се 

наблюдават и промени във функциите на се-

мейството: едни се изгубват, други се изменят 

в съответствие с новите социални условия“ 

(Чавдарова –Костова, 2017, стр.73). Паралел-

но с това се промениха и социалните роли на 

мъжа и жената. Ако ,,според неписаните пра-

вила, определящи традиционния за XX век 

брак, ... мъжът редовно осигурява прехраната, 

стабилен е , не пие много и не вдига ръка да 

бие, значи е добър съпруг“,  а ролята на жена-

та е да бъде ,,грижовната пазителка на се-

мейството“, то в началото на XI век  ,,много 

са мъжете... които биха били щастливи жени-

те да се придържат към традиционната си 

,,грижовна“ роля“. Съвременните ,,жени имат 

нужда партньорите им да са нещо повече от 

,,осигуряващи прехраната“, а именно 

,,партньор, който споделя битовите подроб-

ности и грижите на половинката си за деца-

та“, да е ,,интелектуален... и най-вече, емоци-

онален патртньор“  (Риъл, 2009, стр.17-18). 

Тези промени са осезаеми за младите хора. 

Те усещат, че това, на което са възпитавани 

вкъщи не е достатъчно, а в някои случаи дори 

не отговаря на характеристиките на съвре-

менните брачни и интимни взаимоотношения. 

Доказателство за това са и мненията на сту-

денти, изучаващи учебната дисциплина 

,,Семейна педагогика“, които споделят, че 

има нужда от по-обстойно разглеждане на 

тези проблеми, тъй като в семействата все 

още преобладават старите семейните отно-

шения.  

В разбиранията на българина, ,,през Сред-

новековието и Възраждането понятието 

,,семейство” не се употребява. Тази дума лип-

сва и в Речника на Найден Геров”. 

...Употребява се  понятието ,,род”, което 

,,включва освен семейството от баща, майка и 

деца, също свекър и свекърва, зълва, девери и 

др.” (Атанасов, 2005, стр.537). ,,Означението 

,,семейство” в някои народни среди се заменя 

с чуждата дума ,,фамилия”. Оженени-

те/омъжените  са вече ,,задомени”, 

,,одомени”. Те образуват ,,дом”, ,,къща”. В 

народните говори често семейството се нари-

ча ,,къща”: ,,една къща с пет деца” (Вакарелс-

ки, 2007, стр.409).  

,,След Освобождението задружното се-

мейство бързо намалява за сметка на утвърж-

даването на индивидуалната семейна форма. 

Индивидуалното семейно домакинство се 

налага като господстваща форма и основна 
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икономическа единица в капиталистическото 

общество в България. (Колев, 2002, стр.80). 

Въпреки това, до средата на 20 в. 

,,семейството е било ,,голямо”, в което влизат  

няколко произхождащи от едни родители 

брачни двойки (малки семейства) със своите 

деца и внуци. Всички ,,живеят наедно”, което 

значи в една или няколко къщи с един двор, 

при един общ имот, който не се дели, и се 

ръководят от едно лице, обикновено най-

старият (баща, дядо, прадядо) (Вакарелски, 

2007, стр.409). 

Годините след  9.09. 1944г.  внасят големи 

промени в бита и разбирането за семейство. 

,,Българското семейство... претърпя тайфун-

ните влияния на една нова европеизация с 

добрите и лошите й страни. Търпя напорис-

тите опити за подмяна на ролята на семейст-

вото с мисията на социалистическия колек-

тив. Търпя разрушителната, макар и до голя-

ма степен културообразоваща, роля на женс-

ката еманципация...., която се разви твърде 

многопосочно... Българката доказа, че освен 

добра майка, каквато беше в миналото, може 

да бъде и не по-слаба интелектуалка, 

...миньор, ...кранист и пр. ... Грижата за ко-

лектива официално се толерираше като по-

значима от грижата за семейството” (Семов, 

1999, стр.168-169). 

В наши дни, изследователите на семейст-

вото отново констатират промени в семейни-

те отношения, но в по-различна посока  - ,,от 

класически възприемани като традиционни 

форми на съвместно междуполово съжителс-

тво с основна функция отглеждане и възпита-

ние на родените в резултат от него деца, на-

сочено по-скоро към колективистичното, към 

едни по-нетрадиционни форми на съвместно 

съжителство, насочени по-скоро към утвърж-

даване на индивидуалистичното.  (Чавдарова-

Костова, 2017, стр.7). 

Някои изследователи отдават тази промяна 

на ,,кризисното състояние на икономиката“ , 

,,поляризацията в обществото“, на снижения 

,,социален статус  и стандарт на живот на 

много семейства“, както и на ,,кризата на мо-

рални ценности и ценностната ориентация на 

семействата“ (Костова, 2016, стр. 219). За 

други определяща е прамяната в 

,,характеристиките на социалните роли на 

мъжа и жената“ (Чавдарова-Костова, 2017, 

стр.74), а трети стигат дори по- далеч, като 

заявяват категорично, че ,,последното поко-

ление жени се промени радикално, а мъжете 

като цяло не го направиха“ (Риъл, 2009, 

стр.17). 

Каквито и промени да настъпват в струк-

турата на семейството и семейните отноше-

ния, търсенето и намирането на партьор за 

създаване на семейство винаги е било пре-

дизвикателство пред младите, навлизащи в 

годините на зрелостта, хора.  

Като основен източник на знания за това 

какъв трябва да е избраникът, както и какви 

качества и способности трябва да притежава 

бъдещият семеен човек, за да бъде избран и 

предпочетен пред другите, е семейството от 

което произхожда. От раждането до пълноле-

тието, а и след това, семейството съзнателно 

и/или несъзнателно формира онези качества и 

представи за семеен живот, възпитава онези 

ролеви модели на взаимоотношения между 

мъжът – съпруг и жената – съпруга, които 

младият човек ще пренесе в своето ново се-

мейство.  

Но ако до началото на 20в. семейното въз-

питание е било достатъчно, то последвалите 

социални и политически промени във воен-

ните и следвоенни периоди налагат детайлно-

то и научнообосновано изучаване на предиз-

викателствата пред формирането и живота на 

семейството  и   семейните отношения. ,,Днес 

все повече хора изпитват чувството, че бра-

кът не носи нужната сигурност за един дъл-

готраен период от време, гарантирана чрез 

неразделимостта между партньорите, което е 

било осигурявано чрез традициите в минало-

то“ (Чавдарова-Костова, 2017, стр.7) 

Въпреки това ,,всички жадуваме за щас-

тие, тук се отнася и търсеното в брака“, спо-

делят през 1986г. унгарските изследователи 

на семейството  Им. Асоди и Я. Бренчан. В 

своята  ,,Азбука на семейния живот“ те разг-

леждат  типичните трудности на младите хо-

ра, ,,които още нямат необходимия опит в 

живота. Тяхната ориентировка и сега често е 

затруднена от лъжесвян, лъжецеломъдрие. Не 

смеят да питат и не получават отговор на 

въпросите, а често не знаят и какво да питат.  

 Книгата е посветена ,,на младите и на ро-

дителите, на семейните, на предбрачните 

двойки и на развеждащите се, ...на самотни-

ците и ..тези, които живеят в големи, състоя-

щи се от повече поколения семейства, ..тези, 

които имат или ще имат деца или при които 

бедата е, че нямат деца, ...носят нежелана 

бременност или са изложени на такава.“ Разг-

лежда теми като ,,Какви права дава любов-

та?“, ,,Избор на партньор за брак“,  
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,,Годеничество“, ,,Какво трябва да се знае за 

сключването на брака“,  до подробно обясне-

ние за  спецификата на мъжката и женската 

полова система и сексуалния живот,  

,,Престъпните деяния срещу половия морал“,  

,,Проблеми в брака“, ,,Разводът“ и 

,,Поведението на развеждащите се“. Интере-

сът на тези изследователи на брака и семейс-

твото от 70-те и 80-те години на 20 в. е про-

вокиран от ,,грижите на съвместното съжи-

телство“  - ,,много бракове стигат до криза, 

завършват с развод. ...Много са семействата с 

един родител, много деца растат без родите-

ли“, а ,,страдат и тези, които не могат да съз-

дават връзки, да си изберат патрньор“ (Асоди, 

Им. ,Бренчан, Я. ,1990 , стр.5-6). 

Много от тези т.нар. ,,типични трудности“ 

срещат и съвременните млади хора. За разли-

ка от техните ,,връстници“ от преди 20-25г., 

за съвременните младежи информацията по 

тези въпроси е в изобилие, благодарение на 

средствата за масова информация. Проблемът 

сега  е, че е трудно да се направи избор кои от 

тези източници предоставят научнообоснова-

на и достоверна информация. В търсене на 

отговори на своите въпроси, касаещи интим-

ността, любовта, сексуалността и изборът на 

партньор, съвременните младежи черпят зна-

ния от  опита на своите приятели, по-големи 

братя и сестри или от публикации в социал-

ните мрежи.      

Проблемът с ,,недостига на време за осъ-

ществяване на оптимални възпитателни взаи-

модействия с децата в къщи“ (Чавдарова-

Костова, 2017, стр. 94) е друг аспект от съв-

ременното семейно възпитание, имащ отно-

шение и към  изграждането на представите за 

семеен живот и родителстово. Като причина 

за това се определя  ,,трудовата ангажираност 

на двамата родители“, която  детерминира  и 

,,недостатъчното реално общуване между 

членовете на семейството“( Чавдарова-

Костова, 2017, стр.20), а от там и ограничени-

те възможности за придобиване на личен 

опит за живот в брак на младите.   Поради 

това, все повече отговорности за възпитание в 

тази насока се възлагат на училището.  Въп-

реки, че  ,,не може убедително да се твърди, 

че възпитателната функция на семейството е 

пренасочена за осъществяване към училище-

то или други социални институции“, тъй като  

,,на училището не се вменяват в такава степен 

както преди повече от 2-3 десетилетия възпи-

тателни цели и задачи“ (Чавдарова-Костова, 

2017, стр.85), ,,може да се каже“, че в дър-

жавния образователен стандарт, макар и 

,,невидимо като терминология“ се ,,съдържат 

традиционни проблеми на теоретико-

възпитателната проблематика“, свързана с 

тези въпроси. (Чавдарова-Костова, 2016, стр. 

84). Така например в Наредба № 13 на МОН, 

отнасяща се за ,,гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образова-

ние“,  темите за междуличностните и между-

половите отношения, семейството и брака се 

разглеждат в ,,рамковите изисквания за ре-

зултатите от обучението“ по няколко от 

,,елементите на интердисциплинарния комп-

лекс“. (7., чл. 14 (2)).  В очакваните резулта-

тите от обучението по гражданско и здравно 

образование са залегнали възпитателни ас-

пекти като: 

,,Област на компетентност - Междулич-

ностни отношения  - изясняване на собстве-

ните и чуждите ценности и очаквания във 

взаимоотношенията; изразяване на обич и 

близост”. От ученика се очаква да може да 

,,описва и интерпретира понятията приятелс-

тво и интимно партньорство - роли, права и 

отговорности; демонстрира разбиране за се-

мейството като социална единица, за различ-

ните роли, права и отговорности в него и тях-

ната динамика в жизнения цикъл; демонстри-

ра знания и умения за влизане в различни 

социални роли (ролева пластичност)“ (Рамко-

ви изисквания за резултатите ор обучението 

по гражданско образование, Приложение № 1 

към чл. 14, ал. 2, т. 1) 

За ,,област на компетентност - Сексуално 

здраве и сексуално преносими инфекции  -  

Прогимназиален клас на основна степен“ 

Учениците трябва да могат да описват 

,,анатомията и физиологията на мъжката и 

женската полова система и процесите на реп-

родукция; описва промените, които настъпват 

в тялото в периода на юношеството, и необ-

ходимите лични хигиенни навици във връзка 

с тях;посочва методи на контрацепция и при-

чини за тяхното използване; познава и описва 

болестите, предавани по полов път...; приема 

своята сексуалност като естествена част от 

живота; демонстрира междуличностни и со-

циални умения за влизане и поддържане на 

партньорски взаимоотношения; отнася се 

отговорно към своето сексуално здраве и се 

консултира със специалисти; умее да анали-

зира влиянието на средата, културата, се-

мейството по отношение на очакванията към 

ролите на мъжа и жената;описва факторите, 

свързани със създаването и поддържането на 
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дом, с планирането и подържането на семейс-

тво; описва промените на взаимоотношенията 

и ролите в семейството, свързани с пораства-

нето на децата;осъзнава значението на личния 

избор и поведение в междуличностните от-

ношения, така че те да не водят до риск за 

здравето и личната безопасност“. 

Към ,,първи гимназиален етап на средна 

степен“ очакваният към учениците са отново 

насочени към  ,,предимствата и ограничения-

та на различните методи на контрацепция и 

начините на тяхното използване за предпаз-

ване от нежелана бременност, болести, пре-

давани по полов път...; изброява местата, къ-

дето може да получи специализирана помощ 

и консултиране, и разбира необходимостта от 

тях“, но вече и да ,,осъзнава, че родителство-

то е въпрос на избор, и отговорността, свър-

зана с него; демонстрира основни знания и 

умения за бъдещо родителство; умее да изра-

зява своята сексуалност, съобразявайки се с 

желанията, суверенитета и правата на други-

те; умее да договаря безопасни сексуални 

отношения; показва умения за предпазване от 

нежелана бременност, болести, предавани по 

полов път, ХИВ/СПИН; има нагласа за отго-

ворно сексуално поведение спрямо себе си и 

другите; показва толерантно отношение към 

хора с различно сексуално поведение и начин 

на живот“ (Рамкови изисквания за резултати-

те от обучението по здравно образование, 

Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2, т. 2) 

В ,,рамковите изисквания за резултатите 

от обучението по гражданско, здравно, еколо-

гично и интеркултурно образование“, които 

,,са насочени към надграждане и разширяване 

на изискванията за резултатите от обучение-

то, определени в държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование, за 

общообразователната подготовка и за профи-

лираната подготовка“ Чл. 14. (1), се вълага на 

,,учителите по своя преценка да използват, 

комбинират и адаптират рамковите изисква-

ния за резултатите от обучението съобразно 

проучените интереси и потребности на уче-

ниците(4), като,, рамковите изисквания за 

резултатите от обучението ...са ориентир за 

разработване на програмни системи, както и 

на учебни програми за придобиване на раз-

ширена и/или на допълнителна подготовка, 

както и в часа на класа, в рамките на целод-

невната организация или в дейностите в цен-

тровете за подкрепа за личностно разви-

тие“(3) (Наредба № 13 чл. 14).  

Резултатите от прилагането на тази, все 

още нова за училищното образование, наред-

ба тепърва предстои да бъдат изследвани. 

Въпреки това, въпроси към нейното прилага-

не не липсват и сега. Така например, в Закона 

за предучилищното и училищното образова-

ние,  образованието  се дефинира като про-

цес, който ,,включва обучение, възпитание и 

социализация“ (Закон за предучилищното и 

училищното образование, чл.3(1)).  ,,По 

принцип така дефинираното понятие образо-

вание в процесуалния му аспект предполага 

трансверсалността на възпитанието в рамките 

на училищната или друга образователна инс-

титуция“ (Чавдарова-Костова, 2016, стр.85). 

Макар, че ,,в описанията на резултатите ясно 

са видими именно възпитателните“ аспекти,  

,,свързани с формирането на нагласи и отно-

шения“,  ,,невидимостта“  на понятието въз-

питание в документите на образователната 

политика“, ,,втъкано в текста...в качеството 

му на трансверсално“ създава условия за 

трудности при открояването на    ,,тази транс-

версалност... от страна на непрофесионални, а 

даже и от професионални педагози“ (Чавда-

рова-Костова, 2016, стр.84). 

От тук идват и въпроси като: дали учени-

ците преди всичко да се обучават в училище 

или трябва и да се възпитават; дали отново не 

се възлагат големи очаквания на 

,,педагогическото майсторство на учителя“ 

(Рангелова, 2009, стр.132), а приложението на 

получените знания в живота да се оставят 

изцяло в ръцете на младия човек.  

Отнесено към подготовката на младежите 

за семеен живот и родителство, може би 

именно тук идва и проблемът с констатира-

ните възпитателни дефицити по отношение 

на междуличностните и междуполовите от-

ношения. Те знаят какви са социалните роли 

на мъжа и жената, наясно са с фунциите на 

междуполовото общуване, имат знания за 

семейството като институция, както и за ро-

лята му в обществото и т.н., но не могат или 

по-точно,  не знаят как тези знания да се при-

ложат и как на основата на тези знания да 

планират,  организират и реализират своето 

бъдеще на партньори, съпрузи и родители.  

Нещо повече: ако се позовем на ,,принципа 

за разнообразие на възпитателните въздейст-

вия‘‘, който предполага ,,адекватна подготов-

ка за живот в ... хетерогенно общество“ (Чав-

дарова-Костова, 2012, стр.128) , в което 

,,върху възпитаниците се оказват разнообраз-

ни възпитателни въздействия“ (Чавдарова-
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Костова, 2012, по Л. Попов, Принципи на 

възпитанието 1994, стр. 128), то би могло да 

се каже, че понастоящем ,,възпитателните 

въздействия, осъществявани от различни су-

бекти (учители, родители, приятели и пр.), са 

твърде противоречиви по своя характер“ (пак 

там). Това личи от възпитаването на нови 

възгледи и ценности, основани на стари раз-

бирания в семейството ( ,,нашите си живеят 

още в 19в“, ,,вкъщи няма с кого да говоря за 

секса“, ,, вкъщи ни учат да сме домакини, а аз 

искам да работя“,  „майка ми изпадна в ужас, 

когато намери презервативите ми“, ,,като 

гледам какво правят нашите, предочитам да 

си остана сама“); от  ненадежността на полу-

чаваните съвети от приятели и връстници, 

претендиращи за опитност ( сестра ми е пър-

вият човек, който ми е разказвал за секса“, 

,,...моите приятели са ми разказвали за връз-

ките си. От тях най-много съм научил за же-

ните“); от многообразието на информацията в 

медийте – от научни статии до филми с немо-

рално съдържание и публикации със съмни-

телна достоверност в интернет; от формали-

зирането/ недооценяването на необходимост-

та и важността от обучение и възпитание по 

тези въпроси в училището (,,защо това не го 

учим в училище?“, ,,в часа на класа най-

много говорихме за неизвинените отсъствия и 

за оценките“). (мнения на студенти, изказани  

в часовете по ,,Семейна педагогика“).  

Оказва се, че и друг принцип на теорията 

на възпитанието – този за ,,единство на въз-

питателните въздействия“, в ,,чиято основа 

...стои идеята, че би могла да се постигне по-

висока ефективност от възпитанието, ,,ако 

между разнообразните въздействия върху 

личността съществува единство, ако те не си 

противоречат““ (Чавдарова-Костова, 2012, 

стр.128), не се прилага практически. По от-

ношение на възпитанието, свързано с роди-

телството и семейния живот може да се каже, 

че по настоящем се налага едните възпитава-

щи субекти  ,,да се сблъскват с оборване на 

различни от техните гледни точки, тези, мне-

ния, коментари, които възпитаваният е взел 

от други възпитаващи субекти“ , а самият 

възпитаван е ,,поставен в ситуация на 

,,объркване“  кое всъщност е правилното в 

различните гледни точки“ (пак там).  После-

диците от това могат да имат различни про-

явления впоследствие -  ранно начало на сек-

суалния живот, ранна и/или нежелана бре-

менност, изнасилвания, блудства, а в по-

късни етапи – тормоз и насилие в семейство-

то, разрушени бракове, самотни родителства 

и пр., до психологически проблеми както при 

родителите, така и при децата. 

Посоченото дотук дава основание да се 

мисли, че необходимостта от ,,постигане на 

съответен консенсус“ между възпитаващите 

субекти/фактори ,,в името на оптималното 

интелектуално, нравствено и физическо раз-

витие“ (пак там) на младите хора, и по-

конкретно – по въпросите на родителството и 

семейния живот, е неотложна.  Намирането 

на алтернативи и решения  на тези проблеми 

е от изключително важно значение както за 

личностната реализация на подрастващите и 

младежта  (каквато е и една от основните 

цели на самото възпитание), така и за държа-

вата и нацията ни.  

Констатираните проблеми провокираха 

интереса на преподаватели от Софийски уни-

верситет ,,Св. Климент Охридски“ да иници-

ират и реализират изследване, с цел - проуч-

ване на възпитателните дефицити на младите 

хора, свързани с родителството и семейния 

живот, част от което е и настоящата статия. 
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ABSTRACT: The article introduces José Ortega -y -Gasset's ideas about the need to change the attitudes of 

society to accept new ideas. It defends the idea of the power of creativity and especially its inclusion in education 

as a guarantor of a real change in the life of man and society. He contests accepting only the logical and 

intellectual attitude towards truth in education and science. They characterize the new student and teacher as 

carriers of change that is stimulated by their creative spirit. 
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Тази статия е почит към гения на Хосе 

Ортега -И -Гасет да формулира, аргументира 

и вдъхновява със своите оригинални 

виждания и проекти за настоящето и 

бъдещето. Следван е неговия стил, за да се 

вдъхне живот на нови идеи, от които се 

нуждае образованието на 21 век; за да се 

достигне до  нова вяра в неговата мощ и 

вдъхновяваща развитието сила. 

 

Нелепото положение на  Вечния Ученик в 

Образованието и извън него 

 

Науката се конституира и развива във 

времето така сякаш съществуват два вида 

начини за нейното представяне- официален 

т.е. презентиран чрез реферирани носители и 

източници  и неофициален, проектиран в 

популярни, маркетингово ориентирани или  

езотерични носители и източници.   

Образованието приема в своите планове и 

програми само официално признатия вариант. 

Вярата ни в науката и в нейния напредък 

посредством методите, които тя определя за 

научни е несъмнена, огромна и в някаква 

степен ограничаваща свободния избор. Ние се 

страхуваме за споделим /понякога дори със 

себе си/, че имаме  знания и вярвания, които 

са в огромно  противоречие или встрани от 

научно разпространяваните и 

научноприемливите. Това обичайно  не са 

някакви наши случайни хрумвания, а важни 

идеи, които формират личността ни и 

определят смисъла на битието ни по 

изключителен начин. Получили сме ги по-

също толкова неприемливи от научна гледна 

точка начини като например в съня си, в 

деликатно скриваните си уникално 

формирани мисли в периоди на 

самовглъбяване или получени посредством 

истории, разказани в роман или прочетен 

откъс от делови текст /журналистически, 

пътепис, биографичен или  друг/. Някои 

съждения и прозрения не разбираме, а 

усещаме чрез  случващото се в драмата на 

собствените си творчески експерименти или 

наивни изследователски опити. Понякога са 

получени при среща с театъра, филми  или 

странни сценични представления,  които са 

ни поразили с вълнението, което са 

предизвикали като са ни  доближили до 

просветляване, което не се разбира , а се 

усеща и чувства.  Усещаме и чувстваме света 

чрез нечий глас, който ни е съпроводил в 

тревожен или безкрайно релаксиран момент, 

мелодия, която сме чули или писък, който ни 
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е събудил. Неловко ни е да споделим и да 

признаваме, че сме разяждани от съмнения и 

противоречия заради страх от присмеха на 

разсъдливите, умни и компетентни други, 

приели спокойно и уверено мъдростта и 

методите на науката, които получават само по 

научен път- логически, рационално, 

експериментирайки и доказвайки строгата 

зависимост между причина и следствие. Това 

наше странно състояние на дълбоко укривана 

, вътрешно формирана мъдрост постепенно се 

превръща в състояние на добре контролирана 

и пазена лична програма. Психолозите биха 

го определили като несъзнавано 

безпокойство, но ...само когато то започне да 

приема масови размери, тогава може да се 

превърне и в научен проблем...сега е все още 

личен.  

От какво и защо ни е страх?  

Защо не споделяме толкова важни идеи, 

породени в ума и душите ни са въпроси, 

които сигурно имат много отговори?  

Тях  няма да превръщаме в съществени, 

поне засега... 

Същественият въпрос е защо нашите 

лични идеи, вярвания и пътища , по които 

достигаме до тях често се различават, 

отклоняват и дори конфронтират със 

знанията, които ни е дала науката, както и с 

уменията и навиците посредством, които ни е 

учила. Защо няма единение между суровия, 

обективен  материал , методите за 

възприемане посредством разсъждение и 

онова, което получаваме по различен, не-

научен път на идейно ниво? Как става така, че 

това състояние дестабилизира и 

трансформира личността ни, вместо да я 

успокоява и усъвършенства? 

Може би училищното и университетско 

обучение  не е направило нещо докрай добре! 

Учителите и преподавателите ли  

непрекъснато и концептуално са грешали и 

тези грешки са направили  

взаимоотношенията между човека и неговите 

идеи парадоксални и драматични? От тогава 

Той-Човекът като вечен Ученик, Обучаем или 

Теоретизиращ Практик не може да престане 

виновно да се съмнява, мъчително да страда  

и в същото това време объркано да търси себе 

си захвърлен някъде между интелектуалния 

свят, конструиран от  другите за него и 

собствените му теоретични конструкции на 

идейно ниво. В него той се стреми да 

пребивава, за да се съхрани като приеман за  

нормален човек. В света на собствените си 

идеи и вярвания обаче, той  непрекъснато се 

лута в  коридорите на съмнението, моли се за 

просветление пред стените на страданието и 

се усеща все по близо до зейналата паст на 

неудовлетвореността. Това състояние е 

неустойчиво и  нетърпимо, защото всеки 

човек се стреми към равновесие и хармония 

между себе си, другите и света , в който 

живее.  

Трябва ли да се потърси път за 

възстановяване на истинската нормалност, в 

която знанията и идеите се намират в 

хармония, страданието и безпокойството са 

осъзнати като път към истината, а   

неудовлетвореността ще идва само заради 

краткостта на човешкия живот, в който не 

можем да присъстваме на повечето от 

уроците, които  са най-важни за нас? 

Най-вероятният отговор е: Може би  

трябва... 

 

Въпроси, които търсят отговори: научните 

истини или творческите идеи? 
 

Хосе Ортега- И- Гасет, който може да бъде 

определен като един от просветените умове 

на двадесети век,  пише във „Фантазиращото 

животно“, че „може би няма по-важен 

въпрос за изясняване в наше време от този , 

свързан с ролята и мястото на всичко 

интелектуално в живота на човека.“/Хосе 

Ортега- И- Гасет, с. 89/ Има епохи, които 

казва той, са много объркани и нашата е една 

от тях. Всяка една епоха той определя като  

хаотична по различен начин и по различна 

причина. Той вижда уплаха у всички от това, 

че „вече всеки подозира, както се изразява 

той, че не ги е разбрал много добре, че ролята 

в живота им е различна от тази, която им е 

приписвал и все още не знае коя е истинската 

им роля.“/Хосе Ортега- И- Гасет, с. 89/ 

За какво става въпрос? Може би трябва да 

се изяснят два важни въпроса. Първият е 

относно същността на научните истини и 

ролята на интелекта за тяхното придобиване, 

а  вторият за същността на нашите идеи и 

вярвания т.е. от къде идват и как се формират 

те? 

Отговорът на първият въпрос прилича на 

сблъсък на интелекта на човека с реалността. 

При този сблъсък се раждат научните истини 

или стартира т.нар. интелектуален живот, при 

който вече установените научни истини биват 

лично приети благодарение на механизми, 

които задействат нашата интелигентност. 
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Според Хосе Ортега - И - Гасет  човешката 

вяра във възможностите на интелигентността 

по принцип е огромна и той-човекът, му се 

доверява  и оспорва всичко, което нахлува в 

ума по не-разумен  начин. Вярва, че може да 

разчита на ефективността на своя интелект да 

се справи с различни проблеми и да състави 

доказателства, които са неоспорими. 

Разумният Човек приема, че това, което не му 

се отдава е предмет на бъдещо  доказване. 

Така се конструира един огромен свят от 

многобройни научни истини / доказани или 

подлежащи на доказване/, които моделират 

поведението ни и ние се упражняваме в 

различни умения, употребяваме инструменти, 

които може и да ни струват опасни, но 

науката ни е казала, че това не е така и ние 

продължаваме и продължаваме да ги 

използваме. Понякога ни притеснява, но за 

кратко, че научните истини се променят, 

но...това не разколебава вярата ни в разума, 

интелекта и интелигентността като 

неоспорим ресурс за овладяването на света по 

принцип.  

Ако се направи проучване на тази човешка 

вяра в силата на интелекта, може лесно да се 

установи, че има промени, които макар и 

бавно биха могли да очертаят  определена 

тенденция на развитие. Хосе Ортега  -И -

Гасет разбулва началото на тази тенденция, 

поставяйки първият жалон в 17-ти век, във 

Франция, когато се е вярвало в абсолютната 

способност на разума да открива реалността.  

Следващият жалон, според него е поставен 

от позитивистите около 1860 година с 

разбирането,  че разумът по принцип 

сътворява относително знание. 

Последните години хвърлят „изненадваща 

светлина върху всички странни неща, които 

се случват в наше време“, пише великият 

философ още в  години на своя живот / 

трийсетте години на 19 век /относно 

промяната в силата на разума, който може  

единствен да дава отговори.  

В своето есе „Идеи и вярвания“ той 

започва да подготвя съвременниците си  за 

разбирането, че „интелектуалното начало не е 

оправдало онази роля и онова място в 

човешкия живот, които са му били 

приписвани в продължение на последните три 

столетия.“ Той формулира въпрос от 

изключителна важност относно всичко, с 

което се занимава човек и което му причинява 

ужасни неприятности като икономически 

кризи, войни, убийства, отчаяние. Този 

въпрос е : „Какви трябва да бъдат ролята и 

мястото на интелектуалното в човешкия 

живот?“ 

Самият той се опасява, че онзи, който се 

осмели да  каже, че коренът на тези злини се 

намира в нещо толкова нематериално като 

интелекта, ще попадне в нелепа ситуация и 

ще събере присмех, който не само ще го 

обезкуражи, но и обиди. Но все някой трябва 

да поеме тази отговорност върху себе си и да 

извърши този героизъм по думите на Хосе 

Ортега -и-Гасет. Според него само 

философите са тези, които могат да поемат 

тази тежест и  да определят, обяснят и 

анализират създалото се положение.  

 

Проблематизирането на интелектуалното и 

приемането на творческото съзидание като 

основно човешко вярване 

 

Как философът вижда проблематизирането 

на интелектуалното сътворяване на научни 

истини?  

Разбира се като поредица от въпроси, а 

именно: 

1. „Може би условието за всяка причина 

е, че тя изобщо не трябва да си прилича с 

резултата от нея?“ /Хосе Ортега -И- Гасет, 

с.89/ 

В зоната на съмнението са поставени 

логическите, рационални мисловни операции, 

които ни водят по пътя на откриването на 

научните истини. Примерът, който  дава Хосе 

Ортега -и- Гасет е с автомобил, който по 

време на път се разваля и спира. Това е и 

окончателното прекъсване на пътешествието 

на пътниците, които не познават устройството 

на автомобила. За тях това  е ужасно 

неприятно. Те виждат пред себе си един 

автомобил, който вече не може да се движи. 

Според тях причината за това е неизвестна, но 

и окончателна. Явно става въпрос за важна 

повреда, която те коментират, но не могат да 

отстранят поради невежеството си.  

Ситуацията обече коренно се променя 

когато идва Техникът, който знае в най-големи 

детайли устройството на автомобила. Той 

отваря капака на превозното средство, 

завинтва една гайка, сяда зад волана и запалва 

отново двигателя. Колата е готова за 

пътешествие и пътниците продължават. 

Причината за голямата повреда е била в една 

гайка, която леко се е развъртяла при 

пътуването по неравния път. 

За Хосе Ортега- и -Гасет ние като 
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човечество се намираме много често в тази 

ситуация. Това, което прави Техникът с колата 

в описания случай е лесният случай. Ако си 

представим, че възникналият проблем е в 

Обществената Машина, то Техникът няма да 

бъде оставен така лесно да я ремонтира. 

Някои от пътниците ще се опитат да посочат 

причините за възникналия проблем въпреки 

невежеството си и дори могат надеждно да 

убедят другите, че са абсолютно прави. 

Когато се появи Техникът , ако пътниците не 

му вярват те ще го забавят като го оспорват, 

контрират и дори няма да му позволят да 

отстрани повредата.  Той първо трябва да 

заслужи тяхното доверие и уважение и едва 

тогава ще му бъде разрешено да завърти 

болта на строшената по пътя машина. 

Опитахме се да подпомогнем изясняването 

на обстоятелството, че посочването на 

причината за едно или няколко последствия е 

възможно само при универсално, цялостно и 

детайлно познаване на определен феномен 

т.е. дори да владеем способи за рационално 

мислене ние не можем да познаваме всички 

предметно-материални области , за  да ги 

приложим при решаването на  проблеми 

посредством тях. Повечето от феномените в 

обществения, материалния и  природния свят 

не са познати в степента на сътворените от  

хората- Техници.  Рационалното познаване на 

всичко от всички е практически 

недостижимо. 

2. Разумът ли е тази висша инстанция, 

към която отнасяме всичките си съмнения и 

спорове? 

„Вярата ни в разума е подкопана, но на 

хоризонта не се вижда друга вяра и ние като 

хора излиза, че нито можем да живеем така, 

нито да съжителстваме.“-пише Хосе Ортега -

и-Гасет. 

Ако продължим разследването на случая с 

автомобила, използван от великия философ, 

то  ние, хората- пътници в автомобила,  се 

намираме в стадий, в който осъзнаваме, че 

нямаме нужните познания. Осъзнаваме, че не 

владеем и нужните способи, за да го оправим. 

Осъзнаваме, че са ни нужни специални, нови 

познания, но и че не можем нито да ги 

придобием, нито да ги разберем, ако ни ги 

преподават, поради твърде голямата им 

специфика, която е в асинхрон с нашите 

интелектуални нагласи и способности. Ние 

осъзнаваме, че не сме способни в 

интелектуално отношение като Техникът и не 

бихме могли да бъдем като него в този или 

друг момент. Иска ни се колата да е 

поправена, но ни е неудобно, че сме толкова 

безсилни и толкова зависими от знанията и 

уменията на висшата сила- Техникът, който 

владее различното от нашето знание. 

3. Трябва ли ни друга висша инстанция 

на вярата? 

Хосе Ортега -и- Гасет изразява 

убеждението си, че е „невъзможно една вяра 

да умре, ако не се е зародила друга вяра; по 

същата причина е невъзможно да се разбере 

една грешка, без да се сблъскаме ipso facto с 

новата истина.“/Хосе Ортега -И  Гасет, с. 98/. 

Дали невежите и неспособни на обучение в 

техническа грамотност пътници се нуждаят 

от нов тип интелигентност, която да им 

помага в подобни трудни за тях ситуации. 

Нуждаят ли се съвременните хора от 

универсална интелигентност, която да ги 

подпомага при решаване на проблеми от 

всякакъв характер? Постижима ли е подобна 

универсализация т.е. всеки да разбира от 

всичко? Сега живеем във времена, в които 

Новите Техници създават  нови машини- по-

лесни за управление и по-надеждни, за да 

може всеки да си върши работата и да не 

попада в ситуации на стрес и нескопосани 

причинно-следствени  комбинации. В целия 

ни разнообразен живот се създават нови 

предмети и системи на мястото на вече 

съществуващи, които са или по-икономични, 

или по-ефективни или по-умни или... по-

красиви в своята уникална и smart- 

модерност...Сякаш вече отдавна се е 

настанила   в нашия живот  нова вяра, вярата 

в Творческата необузданост на човека.  

Техникът е този, който може да поправи 

строшената кола, а  Творецът, който може да 

измисли нова кола- по-надеждна, по-полезна, 

по- красива и умна....по-различна, по-друга от 

всичко, което е измисляно и фантазирано... 

Живеем в  ерата на творчеството т.е. в свят, 

който се нуждае за развитието си от нови 

идеи. В този свят законите и  правилата на 

рационалното мислене не са достатъчни. 

Идеите се зараждат в съмнението, което е 

територия на интуицията, вярванията, 

въображението, комбинаториката , играта, 

фантазирането на несъществуващи неща като 

реални. Живеем в реалност изпълнена с 

практикуващи и непрактикуващи фантазьори, 

които искат да са не само Мислещи Ученици, 

а Творчески Ученици. 

Новата вяра е вярата в Творческото 

Съзидание, което е водено от закони, 
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основани на все още неосъзнати правила, 

които граничат с рационалните, но са и 

тотално еманципирани от тях. 

 

Сфери на образованието за постигане  на 

Творческия Ученик 

 

Има една епоха в Древна Гърция, в която 

истината се е откривала в това, което се е 

наричало поезия. Ученикът е изучавал Омир 

и другите поети и така е разбирал и чувствал 

истината за себе си и за света. 

Друга епоха, определяна днес като 

Средновековие открива истината в религията 

и религиозните текстове, които я представят 

на простосмъртните. Ученикът е изучавал 

религиозните писания и книги и така е 

откривал божествен портал , който го е 

въвеждал в света на истината за собственото 

му битие и за света, в който пребивава сега и 

в който го очаква бъдещето. 

Науката днес е тази, която си е присвоила 

правото да представя истината по определени 

от нея стандарти. Ученикът изучава науките 

посредством учебни предмети в училище и 

открива идеите на разумния човек Учен, 

който му проправя път за възприемане и 

постигане на истини, които формират закони 

за съществуването ни. 

Класическото съвременно образование се 

разполага във всички научни сфери, в които 

могат да се открият значими резултати от 

труда и творчеството на хора, живяли преди 

нас т.е. занимава се не с  реалността, такава 

каквато ни се представя днес, а с идеите на 

други хора за нея, които са описани в 

различни научни трудове, редуцирани до 

учебни книги. Разбира се посредством 

достижения на образователните науки тези 

идеи се стандартизират посредством 

специално създадени правила, прави се 

дизайн на учебни планове, учебни програми и 

учебни сесии и се обучават учениците в тях. 

Формулират се образователни цели, които са 

достижими през и  посредством идеите на 

хора от отминали години. Задачата за всички 

участници в този процес се усложнява 

особено много когато към постигането им се 

отнасяме изключително дисциплинирано и 

процедурно коректно. Фокусирането върху 

достигането на високи цели в рамките на 

огромна обемна съдържателност на идеи в 

различни предметни области иска от 

Учителят да информира, води и критично 

оценява Ученикът по строги правила, а от 

Ученикът иска не само да е информиран за 

тях, но и да може например да ги познава, 

разбира, прилага  и анализира в детайли. 

Свръхзадача и свръх цели, които имат далечна 

връзка с развитието на Ученика като 

Творчески Ученик. 

Съществуват образователни системи, 

които започват да се еманципират от идейната 

основа на класическите съдържателни и 

процедурни схеми в образованието. Насочват 

се към съдържателност, която фрагментарно 

представя идеите за реалността на учените и 

гласовете  от миналото и насочва вниманието 

си към днешния ден и днешните проблеми. 

Човекът е не толкова Благодарен Наследник, 

който усвоява важни идеи за реалността, 

които макар и вече неадекватни трябва да се 

познават, а е Практикуващ Комбинатор, който 

се упражнява в създаването на свои идеи за 

решаването на различни проблеми. 

Дали има нужда от среща на Благодарния 

Наследник и Практикуващия Комбинатор? 

Едно от вярванията ни е в златната среда и 

необходимият компромис...но дали това 

вярване не е плод на погрешна нагласа. 

 

Ученикът в образованието 

 

Ученикът има свой вътрешен свят, който е 

изграден от множество различни и 

неосъзнати идеи. Повечето от тях са 

абсолютно свободно създадени като фантазни 

образи или негови  асоциации с реалността на 

основата на практически или друг опит. 

Ученикът разполага с вътрешен ресурс, който 

при благоприятни обстоятелства  и в 

подходяща среда може да подпомогне 

неговото развитие или трансформация в 

Учен, Поет, Монах или друг Практикуващ 

Субект. Ако училището го подпомага той ще 

развива някои свои потенции по-бързо, а 

други по-бавно. За образователните системи 

всеки Ученик притежава способности във 

всяка една сфера. Между  вътрешния свят на 

Ученика и външния за него свят на 

Училището или Образованието се изгражда  

връзка, която има за цел за синхронизира 

идеите в тези два свята. Преследва се 

систематичност- като процес през годините, 

като съдържание, като урочен процес. Когато 

доминацията на външния за Ученика свят е 

по-мощна от вътрешната му устойчивост и 

способности за адаптивност той има 

вероятност да се загуби в света на другите. 

Ученикът е доведен до състояние на 
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нестабилност и противоречие. Той не намира 

мостове между собствените си идеи и 

вярвания и тези, които му предлага 

училищното обучение. Обичайното състояние 

е че истината се е изплъзнала и Ученикът е 

започнал да се съмнява. Доминиращото 

Училище обаче не харесва съмнението. 

Неговата авторитетност е уязвена , защото то 

мисли, че  го е породило и се отвращава от 

съмнението. То още не знае ,че това е 

драматично човешко състояние и че то 

поражда новата вяра-вярата във 

Въображението като единствената 

съзидателна сила. Съмняващият се Ученик ще 

се опре на фантазията, на интуицията, ще 

заиграе с образите от мечтите и сънищата си, 

ще започне да комбинира и ще възстанови, 

макар и временно своята вътрешна 

устойчивост. 

Недоминантното Училище ще прегърне 

съмнението на ученика. Ще му разреши да 

експериментира, да играе , да пренареди по 

свой вкус и хрумване реалността. Новият свят 

ще формира базата на нов учен, нов поет или 

нов създател, на Твореца. 

 

Учителят в образованието 

 

Учителят е този , който е наясно, че 

науката, която е конфигурирана за учебни 

цели е пълна с неразрешими и неразрешени 

проблеми. Че голяма част от тях не са 

представили реалността адекватно и даже, че 

все още няма такива идеи, които да 

представят тази реалност по съвършен начин, 

но преподава идеите като човешки творения в 

определени периоди, които са ги приемали за 

адекватни или сходни на действителността. 

Необходима е промяна, която да ускори 

постигането на нова образователна 

функционалност- сътворена от тези, които са 

нейните реални творци и ползватели. Във  

властта на учителя обаче  не е  промяната на 

цялата картина, нито дори на нейното начало. 

Той се нуждае от подкрепата на цялото 

общество, което може да си позволи да 

започне да разкрепостява духа си и да 

позволи образование, което не само повече да 

стимулира творческия заряд на ученика, а да 

преследва всичко, което иска да го ограничи. 

Защото Ученикът сме всички ние. Защото сме 

Вечният Ученик. Училището не е само 

определен период, а целия живот. Ученикът в 

нас е Вечен защото Вечно Търси, Променя и 

Достига до Нови Идеи за себе си, другите, 

природата и обществото.  

Дано един ден да има път за тази нова вяра 

в Огромната Мощ на Творческото съзидание 

на Ученика. 

 

 

Литература 

 

  1. Хосе Ортега -И- Гасет 

2014,Фантазиращото животно. Изд. Изток-

Запад 

 

 

 

 



125 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 

TOM XIV  (3)  2018 VOL. XIV  (3)  2018 

  

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО КАЧЕСТВО ГЪВКАВОСТ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Златка Димитрова 

 

METHODOLOGY FOR DEVELOPING PHYSICAL QUALITY FLEXIBILITY 

IN KINDERGARTEN AND PRIMERY SCHOOL 
 

Zlatka Dimitrova 

 
ABSTRACT: Flexibility has been defined as the range of motion of muscle and connective tissues at a joint 

or group of joints. In contrast to other, more general or systemic fitness components, flexibility is highly specific 

to each of the joints of the body. Future efforts to study the relationship of flexibility to health will require a 

multivariate approach. 

Flexibility may be associated with health when other musculoskeletal variables are taken into account. 

Although the specialists does not recommend a flexibility measure as a core component of a fitness test battery, 

administrators in schools and other educational settings may wish to include the methodological guidelines to 

development flexibility.  

We suggest that in schools, kindergarten and other educational settings, flexibility resources may be included 

to educate youth and their parents about flexibility as a component of overall musculoskeletal fitness, function, 

and performance. 

Key words: flexibility, kindergarten, primary school, physical education  

 

Въведение 

 

Физическата култура има стойност на уни-

кално средство, метод и философия на живот, 

които допринасят за разностранното развитие 

на децата. Дефицитите в двигателната дей-

ност все повече се „поемат“ от погубващи 

децата заместители – агресия, наркотици, ал-

кохол, тютюнопушене и други разрушители 

на човешкото тяло и същност.
1
 

 Физическото възпитание на децата е про-

цес с ключово значение за цялостното детско 

развитие, укрепване на здравето и осигурява-

не възможното оптимално физическо разви-

тие и физическа дееспособност. Физическата 

дееспособност като съвкупност на физичес-

ките качества на човека включва преди всич-

ко количествената стойност на всяко едно 

качество.
2
  

                                                           
1
 Ганева З., Физическо възпитание в детската гра-

дина и началното училище, 2017, с. 16 
2
 Буюклиев П., „Система за контрол и оценка на 

физическата дееспособност и моториката на деца-

В научно-методичната литература е разп-

ространено разбирането за наличие на 5 ос-

новни физически качества.
3
. В начална учи-

лищна възраст развитието на качеството гъв-

кавост се развива комплексно с останалите 

физически качества (бързина, сила, ловкост, 

издръжливост). Гъвкавостта е морфо-

функционално свойство на двигателния апа-

рат, съчетание от антропометричните показа-

тели за подвижност в различните стави на 

тялото. 
4
 Антропометричните показатели за 

подвижност в ставите, по които съдим за гъв-

кавостта като качествена характеристика на 

телосложението, се определят от разтегли-

востта на ставните връзки, разтегливостта на 

сухожилията и в най- голяма степен от раз-

тегливостта на мускулната тъкан. Периодът 

на начална училищна възраст е характерен с 

                                                                                        

та от предучилищна и начална училищна въз-

раст”., Стара Загора, 1997 
3
 Русев Р., „Теория на физическото възпитание”., 

Благоевград, 2000 
4
Пак там 
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интензивно развитие на гъвкавостта. Ставите 

и сухожилията все още са в процес на разви-

тие, което чрез специализирана методика и 

съобразяване с възрастовите особености, мо-

же да спомогне за тяхната по-добра подвиж-

ност, както и формиране на костно- ставната 

система на тялото. Терминът „гъвкавост“ се 

използва, за да се определи общата подвиж-

ност, която притежава дадената става. Нап-

ример гъвкавост на тазобедрените стави, 

гръбначния стълб и раменните стави. 

Добрата гъвкавост обезпечава свободата, 

бързината и икономичността на движенията, 

подобрява ефективността на усилията при 

изпълнение на физическите упражнения.  

Гъвкавостта осигурява качествено изпъл-

нение на двигателните действия.  

Гъвкавостта подобрява координацията на 

движенията и свободата на преместване на 

отделните части на тялото.  

 Гъвкавостта е вродена и придобита. Зави-

си от: подвижността на ставите и сухожилия-

та, силата и тонусът на мускулатурата, трени-

раността, предварителното разгряване, умо-

рата. Неин показател е максималната ампли-

туда на движение, която обикновено се из-

мерва в градуси или сантиметри.  

Класификация на гъвкавостта: 

1. В зависимост от силите, които подпо-

магат проявяването на подвижността на ста-

вите, тя бива активна и пасивна. 

Активна гъвкавост - представлява мак-

сималната амплитуда, която може да се пос-

тигне за сметка на собствените мускулни 

усилия. 

Пасивна гъвкавост - представлява най-

голямата амплитуда, която може да се пос-

тигне под въздействието на външни сили. 

Развива се 2 пъти по-бързо от активната. 

Гъвкавостта е качество, което сравнително 

лесно и бързо се подобрява, но ако не се под-

държа системно, в кратък период от време се 

влошава. 

2. В зависимост от проявлението си гъв-

кавостта бива:  

Динамична гъвкавост – проявява се в 

движенията 

Статична гъвкавост – проявява се в ста-

тистичните движения- позите 

3. В зависимост от обхвата на подвиж-

ността на ставите бива: 

Обща гъвкавост – характеризира се с ви-

сока подвижност във всички стави (раменни , 

лакътни, глезенни стави, гръбначен стълб и 

др.)   

Специална гъвкавост – амплитуда на дви-

женията, съответстващи на техниката на кон-

кретно двигателно действие.   

Главен фактор от който зависи подвиж-

ността на ставите са анатомическите особе-

ности в съчетание с антропометричните пока-

затели. Костите в съшност ограничават дви-

жението. Формата на костите в много случаи 

помага или пречи на размаха на движения-

та(сгъване, разгъване, отвеждане, привежда-

не, супинация, пронация, въртене). Гъвка-

востта зависи и от централно-нервната регу-

лация на мускулния тонус и от напрежението 

на мускулите антагонисти, от способността да 

се разхлабват разтягащите се мускули и да се 

напрягат мускулите извършващи движението 

т.е. координацията на мускулното съкраще-

ние. Величината на разтегливост на мускула е 

обратно пропорционална на техния тонус. 

Измерванията показват, че мускулите могат 

да се удължат при разтягане с 30-40% от дъл-

жината в покой.  

Гъвкавостта зависи и от външните усло-

вия: 

1. Периодите на деня – сутрин е по-

ниска, отколкото през деня и вечерта.   

2. Температурата на въздуха – при топло 

време е по висока. 

3. Качествено разгряване на мускулите и 

ставите повишава проявлението на гъвкавост-

та. 

4. Температурата на тялото – след сауна 

или гореща вана гъвкавостта е по-висока. 

5. Общото функционално състояние на 

организма – при умора гъвкавостта се пони-

жава.  

6. Положителните емоции увеличават 

гъвкавостта. 

7. Гъвкавостта зависи и от генотипа на 

човека. 

8. Възрастта на занимаващите се. 

Проучванията на Кр. Рачев(1983) и П. Бу-

юклиев (1984) показват, че гъвкавостта при 

момчетата нараства най-интензивно във въз-

растта 4-а, 6-а, 9-а, -13 –а и 15 – а година, а 

при момичетата в периода 3-а, 6-а, 9-а, 10 –а и 

през 13 – ата година.   

Предучилищната и начална училищната 

възраст са период на интензивно развитие на 

гъвкавостта, с нарастването на възрастта. За 

отбелязване е, че през целия този период мо-

мичетата имат по-високи стойности на гъвка-

вост в сравнение с момчетата през същия пе-

риод. Това е единственото физическо качест-

во, при което момичетата имат превъзходство 
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над момчетата и трябва да се използва рацио-

нално от спортните педагози в тази възраст.
5
 

 

МЕТОДИКА за развиване на гъвкавостта 

За развитие и усъвършенстване на двига-

телното качество гъвкавост е важно да се оп-

ределят оптималните размери при използване 

на упражненията за разтягане, а така също и 

правилната дозировка на натоварването.  

За подобряване на подвижността на став-

ните връзки и еластичността на мускулите се 

изпълняват активни и пасивни движения и 

упражнения. Активната подвижност може да 

се развива с пружиниращи, махови и общо-

развиващи упражнения, различни сгъвания и 

разгъвания. Пасивната подвижност се пови-

шава чрез спомагателни упражнения, които 

увеличават амплитудата на движенията чрез 

натискане или преодоляване на съпротивле-

ние. Като допълнителни утежнения могат да 

се прилагат мускулната сила на партньора, 

тежестта на други предмети, съпротивлението 

на ластици и други подобни. 

Пасивната(статична) гъвкавост се раз-

вива с упражнения, които може да се напра-

вят с партньор; движения, изпълнявани с лас-

тици; движения, изпълнявани с амортесьори; 

пасивни движения, използвайки собствените 

си сили (издърпване на торса, разтягане на 

краката, огъване на едната страна с помощта 

на другата ръка, и т.н.). Статичните упражне-

ния, които се изпълняват с помощта на парт-

ньор,  на собствената телесна маса или на си-

ла, изискват запазване на фиксирана позиция 

с максимална амплитуда в рамките на опре-

делен период от време. Това действие е пос-

ледвано от почивка, а след това от повторе-

ние на упражнението.  

При работа за развиване на подвижността 

на ставите, се препоръчва постепенно увели-

чаване на амплитудата на движенията като се 

използват пружиниращи, „люлеещи“, махови 

движения.   

Основен метод за развиване на гъвкавостта 

се явява повторният метод, при който упраж-

ненията за разтягане се изпълняват на серии.  

В зависимост от възрастта, пола, физичес-

ката подготовка на занимаващите се, броят на 

повторенията в серия е дефиринциран. В пре-

дучилищна и начална училищна възраст пре-

поръчваме използването на игровия и състе-

зателния метод.   

                                                           
5
 Пак там  

Активната гъвкавост е изпълнение на 

упражнения, при които самостоятелно без 

чужда помощта се преодолява собственото 

тегло. Към тези упражнения се отнасят преди 

всичко разнообразните махови движения, 

пружиниращите повторни движения в трени-

раните стави.  

Използването на махови движения и инер-

ционни сили, подпомагащи разтягането, би 

довело до по-високо амплитудни движения, в 

сравнение с бавните, задържащи напрежения. 

Използването на малки тежести позволява 

използването на краткосрочни инерция, за да 

се преодолеят ограниченията на конвенцио-

налната мобилност в ставите и увеличаване 

на размаха на движенията. мащаба на прид-

вижване
6
. 

Най-ефективни за подобряване на гъвка-

востта са бавно изпълняваните движения с 

постепенно увеличаване на амплитудата  на 

работа на мускулите антагонисти. Не се пре-

поръчват бързи движения поради факта, че 

защитният рефлекс ограничава разтягането и 

причинява така наречения „поробващ“ ефект 

на мускулната работа. Основните правила за 

прилагане на упражнения с разтягане са:  

1. Да не се допуска болка, движението 

да се извършва с бавни темпове, постепенно 

увеличаване на амплитудата и степента на 

използване на помощна сила.  

2. Ставите не трябва да се разтягат - те 

трябва да се развиват и разработват, ставните 

връзки не трябва да се развиват и разработват  

- те трябва да се разтягат.
7
  

Според Д. Игнатов( 2017) физическите ка-

чества при децата от начална училищна въз-

раст се развиват чрез прилагане на дразните-

ли(физически упражнения), които предизвик-

ват известни лесно преодолими затруднения. 

„…Въздействието се осъществява не чрез 

силни дразнители, близки до пределните въз-

можности, както това става в спорта, а от су-

марното въздействие на множеството по-

слаби дразнители.“
8
 

                                                           
6
 Зациорский В.М. Физические качества спортс-

мена: основы теории и методики воспитания – М.: 

Советский спорт, 2008. – 200с. 
7
 Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология чело-

века – М.: Советский спорт, 2008. – 620 с. 
8
 Игнатов Д., Сензитивност на физическото разви-

тие, физическата дееспособност и моториката на 

децата от начална училищна възраст, 2017, с. 36 
9
 Маргаритов В., ТМФВ, Пловдив, 1996, с. 66 
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За постигне на значителна промяна в раз-

витието на гъвкавостта в предучилищна и на-

чална училищна възраст се препоръчва из-

ползването на активна динамична гъвкавост и 

по-малко статична.  

Като груб ориентир за броя на повторения, 

темпото на движенията времето на "задържа-

не" в статични положения се препоръчва оп-

тимална дозировка(таблица1).  

В началото на заниманията броят на пов-

торенията са не повече от 8-10 пъти и посте-

пенно се увеличават.(таблица1). 

 

Таблица 1. Примерен модел за броя на повторенията на упражненията за гъвкавост в едно 

занимание
10

 

 6-7 години 8-9 години 10–11 години 

Гръбначен стълб 20 - 25 25 - 30 20 - 25 

Тазобедрени стави 15 - 20 20- 25 25 - 30 

Раменен пояс 10 - 15 15 - 20 30 - 35 

 

Препоръчва се упражненията за гъвкавост да 

се включат в утринната гимнастика, в подгот-

вителната част на уроците по физическо въз-

питание и спорт и в заключителната част в 

уроците с гимнастически характер.   

Често се бъркат свойства като мекота и 

гъвкавост. Мекотата и гъвкавостта са различ-

ни понятия, и наличието на едното не пред-

полага другото. Работата за развиване на гъв-

кавост се състои в способността да се отпусне 

една мускулна група, а едновременно с това 

здраво и стабилно да се задържи даденото 

положение с друга. Например, наклон назад с 

отпуснати мускули на гърба може да има от-

рицателно въздействие за гръбначния стълб. 

Работата над подвижността на ставите и елас-

тичността на ставните връзки трябва да бъде 

балансирана, и като натоварване и като нап-

равление (напред – назад, навътре – навън и 

др.), в противен случай води до травми, от 

една страна, и до загуба на естествените дви-

жения.  

Важно е упражненията за гъвкавост да се 

комбинират с упражнения за сила и разхлаб-

ващи движения.  

Натоварването в упражненията за гъвка-

вост в отделните занимания трябва да се по-

виши чрез увеличаване на количеството на 

упражнения и броя на повторенията през го-

дината. Темпото при активните упражнения е 

едно повторение в секунда; при пасивните –  

едно повторение в 1-2 секунди; "задържане-

то" в статичните положения - 4-6 секунди.
9
   

Упражненията за гъвкавост в едно занима-

ние се движат в следната последователност: 

                                                           
10

 Степаненкова Э.Я. Теория и методика физичес-

кого воспитания и развития ребенка – М.: 

ACADEMA, 2006. – 359 с. 

 

първо упражнения за ставите на горните 

крайници, а след това за торса и долните  

крайници. При изпълнението на упражнения-

та в серии, в интервалите за почивка се пра-

вят релаксиращи упражнения.  

По въпроса за броя на седмичните часове, 

насочени към развиването на гъвкавост, има 

различни мнения. Например, някои автори 

считат, че е достатъчно 2-3 пъти седмично; 

други са убедени от необходимостта от ежед-

невни дейности; трети смятат, че най-добър 

резултат се достига с по две занимания на 

ден. Въпреки това, всички експерти са съг-

ласни, че в началната фаза на работата по 

развиването на гъвкавостта е достатъчно три 

часа седмично. В допълнение, триразовите 

тренировки седмично позволяват да се под-

държа вече постигнатото ниво на еластичност 

в ставите. Прекъсванията в тренировките за 

гъвкавост имат отрицателно въздействие вър-

ху ниво на развитие на двигателното качест-

во. Например, двумесечна почивка намалява 

подвижността на ставите с 10-12%. 

Упражненията за гъвкавост се изпълняват 

във всички части на заниманията. В подгот-

вителната част те се използват по време на 

загрявката, обикновено след динамичните 

упражнения, постепенно се увеличава ампли-

тудата на движение, както и сложността на 

самите упражнения.  

В основната част тези упражнения се из-

пълняват последователно, като се редуват с 

основната идея на работата, или едновремен-

но с упражненията за сила. Ако развиването 

на гъвкавост е една от основните цели на за-

ниманието, препоръчително е упражненията 

за разтягане да се концентрират по време на 

втората половина на основната част на зани-

манието, като отделна самостоятелна част на 

натоварването.  
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В заключителната част упражненията за 

разтягане се съчетават с упражнения за ре-

лаксация и самомасаж. 

В заключение може да се обобщи, че съ-

ществува необходимост от внедряването на 

специфични средства за развиване на качест-

вото гъвкавост като надежден инструмент за 

целенасочено реализиране на физическото 

възпитание в детската градина и началното 

училище: 

- ефективно се усъвършенства естест-

вената и приложна моторика, като внимание-

то се насочва върху качествената страна на 

изпълнение на движенията;  

- комплексно се развиват физическата 

кондиция, двигателната координация 

/регулиране и управление на движенията/ и 

психомоторните способности; 

- резултативно се постига хармонично 

развитие на телосложението (пропорционал-

ност, съразмерност, симетричност, гъвкавост 

на тялото, правилно телосложение). 

Въвеждането и реализирането на специ-

фични средства за развитие на физическото 

качеството гъвкавост биха имали многопо-

сочно въздействие, както върху морфофунк-

ционалното и двигателното развитие, така и 

върху психичното развитие и здраве на под-

растващите.  
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Мултимедийната презентация днес е при-

вичен елемент на академичното общуване. 

Когнитивният ефект от съчетаването на ауди-

овизуални средства с писмен и устен текст 

намира широко образователно приложение. В 

Нов български университет студентът е не 

само реципиент, но и изпълнител на презен-

тации – роля, за която се подготвя в рамките 

на два задължителни общообразователни 

курса: единият е за компютърни умения, 

свързани с операционната система Windows и 

с приложенията Word, Excel и PowerPoint на 

MS Office, а вторият е по български език с 

отделен модул за усвояване на аргументатив-

но-реторични компетентности. 

Предмет на настоящия доклад е един „ма-

лък“ елемент от мултимедийната презентация 

– заглавието. Заради ключовата си роля за 

успеха на убеждаващото говорене заглавието 

е специален фокус на ред изследвания по 

реторика и по  текстолингвистика, а пренася-

нето на титрологичното познание върху поле-

то на университетското образование съдейст-

ва за повишаване на студентските презента-

торски умения.  

Заглавието е название на текста, отнесено 

към най-същественото в него. Самата етимо-

логия на термина разкрива, че в него се из-

вежда „главното“. Съвременната лингвистика 

описва заглавието като съвкупност от езикови 

единици, които се стремят да представят син-

тезирано съдържанието на текста и да прив-

лекат вниманието на аудиторията. Заглавието 

и текстът образуват семантична цялост, но 

въпреки това връзката помежду им не е „ес-

тествена“, саморазбираща се или безусловна. 

Текст и заглавие са относително независими, 

което личи от възможността заглавието да 

бъде сменяно. Тази вариативност дава осно-

вание на някои изследователи да твърдят, че 

заглавието не е част от текста, а е паратекст 

(Ж. Жонет, Е. Агрикола). Независимо дали 

ще възприемем това виждане, или не, загла-

вието при всички случаи дава „основно общо 

название на цялостен автономен текст“. 

(Добрева, Савова, 2009, с. 65) В текстолинг-

вистика широко се застъпва мнението, че 

заглавието експлицитно изразява текстовата 

макротема, пряко назовавайки информацион-

ното ядро на текста (изключение правят ху-

дожествените и някои публицистични тексто-

ве).  

От реторична гледна точка заглавието „е 

носител на силна жизнена енергия“ – то е 

„основен носител на авторовото посла-

ние“ (Антова, 2014) и се стреми да провокира 

аудиторията.   

Студентите в НБУ правят презентация по 

тема, избрана от тях самите съобразно с два 

критерия: съответствие с индивидуалните им 

интереси и предполагаема значимост за ауди-

торията. От гледище на текстолингвистиката 
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„Тази фокусираност върху дадена предметна 

област се определя като тематична ориен-

тираност или тематичност на текста“, а тя 

от своя страна намира въплъщение в темата, 

която „представлява специфичният зрителен 

ъгъл, перспективата, ракурсът, в който да-

дена предметна област се представя в тек-

ста“. (Добрева, Савова, 2000, 127) След като 

се насочи към предметната област, студентът 

избира и неин конкретен аспект. Тогава идва 

и моментът за формулиране на заглавие.  

Настоящото проучване, базирано на над 

200 студентски презентации, има за цел да 

представи основни подходи при формулира-

нето на заглавие и да направи оценка на тях-

ното реторично въздействие. За да са убеди-

телни твърденията ни, ще представим доста-

тъчно примери в автентичния им вид, без 

нанясане на каквито и да било корекции. При 

все че основният предмет на наблюденията 

ни е реториката на заглавието, ще бъдат ко-

ментирани и негови езикови особености. 

В студентските презентации се наблюда-

ват два основни типа заглавия: с акцентирана 

информативност и с акцентирана подбуди-

телност. Нека ги разгледаме с оглед на сти-

листичното и реторичното им изграждане.  

 

ЗАГЛАВИЯ С АКЦЕНТИРАНА ИН-

ФОРМАТИВНОСТ 

 

Обикновено тези заглавия оповестяват те-

мата в неутрален стил и без търсене на рето-

рични ефекти. Заявката е за обективно изла-

гане на факти. В тези заглавия доминира ре-

ферентната функция на езика (по Р. Якобсон), 

насочена към обозначаване на нещо отвъд 

дискурса, на нещо от „действителността“.  

Заглавието с акцент върху информатив-

ността се стреми към смислова яснота и лек-

сикална точност. Думите се употребяват в 

преките си значения, функцията им е номина-

тивна и целта не надхвърля оповестяване на 

темата. Например:  

• Образование в чужбина 

• Наркотични вещества 

• Психологически различия между жената 

и мъжа 

В тези „преки“ формулировки се оглежда 

желанието на студента да „бъде себе си“, ако 

мисленето му е повече логическо, а не образ-

но-емоционално.  Реторически неутралните 

формулировки съответстват на светоусещане 

от рационален тип и свидетелстват за съзна-

телно дистанциране от „насилената ориги-

налност“. 

В някои заглавия се срещат популярни 

съкращения. Например: 

• ГМО 

• Езикови политики в ЕС 

• Доброволчество в БЧК 

От подготвителните занятия студентите 

знаят, че съкращения с ограничена употреба 

са нежелателни (като БЛРС – Български лов-

но-рибарски съюз, МБАЛ – Многопрофилна 

болница за активно лечение, и под.).  

Не са изключение заглавията с членувана 

форма на имената, което е обещание за из-

черпателност, за цялостност в представянето 

на разглеждания предмет. Обикновено такава 

изчерпателност е невъзможна в рамките на 

регламента за 10-минутна продължителност 

на изложението. Резултатът е разминаване 

между заявено и постигнато. Например: 

• Пластичната хирургия 

• Развитието на технологиите 

• Сурогатното майчинство в България 

Билингвизмът и диграфията се срещат 

най-вече в заглавия от сферата на компютър-

ните технологии и информатиката. Те са при-

емливи, ако използваните термини нямат бъл-

гарски съответствия. Например: 

• 3 D принтер 

• Cooky (малък файл с данни на потреби-

теля, които се използват при връщане на 

отговор)  

• http 

Някои заглавия са във въпросителна форма, 

с което най-вероятно се обозначава желание 

за по-висока комуникативност. Например:   

• Какво е изкуственият интелект? 

• Кърмене на обществени места? 

Наративни заглавни изрази се срещат ряд-

ко и обикновено са в разрез с изискването за 

краткост. Например: 

 • Израстването на децата във високо-

технологична среда – причина за поява на 

ранна невроза 

• В стремежа си да изглеждаме красиви 

вредим на себе си  

Несполучливи са и заглавия, които отварят 

широка предметна област, без да конкретизи-

рат тематичен аспект. Например:  

• Играта  

(Какво се има предвид – играта като кул-

турологично понятие; детската игра; образо-

вателната игра и т.н.?) 

• Влиянието на компютърните игри върху 

децата 
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(Неясно е кое влияние ще се коментира – 

върху когнитивното развитие; върху социали-

зацията; върху емоционалността и пр.) 

 

ЗАГЛАВИЯ С АКЦЕНТИРАНА ПОДБУ-

ДИТЕЛНОСТ 

 

Тези заглавия са тясно свързани с кона-

тивната функция на езика (отново по Якоб-

сон) – с възможностите му да провокира у 

аудиторията определено отношение към да-

ден факт или явление, дори да предизвика / да 

предотврати действие. Обикновено заглавия-

та с подбудителен характер съдържат, наред с 

темата, и проблем, въпрос (зададен експли-

цитно или имплицитно) с дискусионен харак-

тер, който не може да има един-единствен, 

безалтернативен отговор.  

В текстолингвистиката решаването на 

„проблем“ се свързва с аргументативния дис-

курс – изказват се постановъчни твърдения, 

правят се разсъждения, обосновават се виж-

дания, оценяват се различни идеи, приемат се 

определени мнения, а други се отхвърлят. 

Зададеният чрез заглавието проблемен въпрос 

предизвиква интелектуално затруднение, 

създава дискусионна ситуация и съответно 

стимулира продуктивното мислене. Проблем 

съдържат и създават възможност за заемане 

на индивидуална позиция заглавия като 

„Съществуват ли етични правила при елек-

тронното общуване“, „Влияние на електрон-

ното общуване върху социалната ни природа“, 

„Медийният образ на хората с физически 

увреждания“, „Социалното интегриране на 

хората с физически увреждания“ и т.н. (об-

ратният пример – за „общи“ формулировки, 

които не поставят проблем, а очертават едно 

безбрежно тематично поле без фокусиране на 

конкретен предмет в него, са например 

„Електронното общуване“ или „Хората с фи-

зически увреждания“, предполагащи  по-

скоро информативно, а не аргументативно 

изложение).  

Подбудителният характер на заглавието 

често се изразява открито и недвусмислено. 

Намерението е адресатът да бъде пряко при-

зован към заемане на определена позиция. 

Зад този призив стоят куражът и решително-

стта на презентатора да изрази категорично 

виждане, понякога дори да застане срещу 

популярно становище. От възрастовата пси-

хология е известно, че младият човек обича 

предизвикателствата, включително и в рече-

вото си поведение. Днешното информацион-

но поколение често демонстрира разкрепос-

тен идиолект: „То е пристрастено към своята 

независимост и я отстоява с фанатизъм“ (Ки-

рова, 2012), търси  експресията и не се бои от 

провокациите. Например: 

• Легализиране на марихуаната – защо 

не?! 

• В подкрепа на електронните игри 

• Правителството каза: „Ще пазим Пи-

рин!“ Не вервам! 

Заглавията с акцент върху подбудително-

стта често търсят експресивния изказ, свързан, 

както е известно от Античността, с тропите 

(думи и изрази, употребени в преносен 

смисъл) и / или с фигурите (когато се залага 

на синтактичната изразителност и свързаните 

с нея реторични ефекти). Реторичната наход-

чивост тук е многообразна.  

Заглавията, съдържащи епитет (изобразя-

ващо определение), залагат на емотивната 

функция на езика, която е в състояние да из-

вика у адресата определени чувства и на-

строения. Например: 

• Забравените деца на България 

(По повод на деца, лишени от родителска 

грижа) 

• Удивителен филм за удивителен худож-

ник  

(По повод пълнометражния анимационен 

филм „Да обичаш Винсент“)  

Метафората в заглавието (пренасяща каче-

ство на един предмет върху друг на базата на 

сходство) се среща в презентации на студенти 

с подчертано образно-асоциативно мислене. 

Например:  

• Бесове  

(Остра критика срещу презастрояването на 

Черноморието) 

• Път в небето 

(За космическия кораб на Илон Мъск с то-

вар лека кола „Тесла“) 

Повишен емоционален заряд носят и за-

главията, съдържащи сравнение. Например:   

• Учебникът като енигма 

(По повод претенциозния наукообразен 

изказ в някои учебници за средното училище)  

Скритото сравнение разчита на по-голяма 

вдълбоченост на рецепцията, например:  

• Правата на жените и на хуманоидния 

робот Софùя в Саудитска Арабия     

Студенти с широка обща култура и спо-

собност за съпоставително мислене понякога 

използват в заглавията си алюзия (подсказва-

не на идея по асоциативен път). Например:   

• Панаир на суетата 



133 

(По повод на пòказната заможност и сно-

бизма при абитуриентските балове.) 

Апелативът като вид регулативен текст 

отправя към адресата призив: 

• Да съхраним автентичната фолклорна 

песен! 

(В противовес на чалга фолка и попфолка) 

Антитезата в заглавието подготвя за среща 

с противоположни доводи по отношение на 

дискусионен въпрос. Подобно онасловяване е 

анонс за полемично изложение, чиято теза ще 

се положи след привеждане на аргументи със 

знак плюс и със знак минус.  Примери:    

• За или против (хранителните добавки; 

веганството; смъртното наказание; татуи-

ровките; интеграцията на бежанци в Бълга-

рия; празнуването на хелоуин в България; 

дистанционното обучение; вероучението в 

училище и пр.); 

 • Разделното хранене – предимства и не-

достатъци 

• Образованието у дома  – алтернатива 

на училищното образование 

• Вегетарианството: полезно или вредно е 

за здравето ни?  

• Електронните цигари – вредят или по-

магат? 

• Графитите между вандализма и изкуст-

вото 

Реторичният въпрос в заглавието (недейс-

твителен въпрос, който загатва отговора) е 

изпитано средство за изразяване на емоцио-

нална оценка за факт или събитие. Например: 

• Има ли край безхаберието? 

 (По повод мръсния въздух в София) 

Отрицателните заглавни конструкции екс-

плицират полемичност и задават очакване за 

остра дискусионност на изложението. Нап-

ример: 

• България не е само София 

(По повод инфраструктурните различия 

между столицата и много градове от провин-

цията) 

Етимологичната фигура (съчетание на ду-

ми с еднакъв корен) носи ефекта на подчер-

тания смисъл. Например: 

• Грип след противогрипна ваксина 

• Спортуваме ли, докато практикуваме 

електронен спорт? 

• Сляпа слепица 

(По повод запушването на софийски ули-

ци в скъпи квартали) 

 

В заключение: заглавието като „вход“ на 

презентацията e успешно, когато не се поста-

вя „просто така“, а му се отдели достатъчно 

внимание, за да стане информативно, да син-

тезира най-важното от материала и да прив-

лече вниманието на аудиторията. В заглавие-

то се оглежда лингвистичната и в частност 

семантичната култура на презентатора, както 

и неговите реторични компетентности. 
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er in implementation of Information and Communication  Technology (ICT) in teaching and learning. Learning 

science's expanded viewpoint is uncovering new approaches to education. This has been accomplished by an in-

depth review of the literature on teachers'  situated competencies and roles with regard to the tasks and guid-

ance they provide in learning. The results of this study outline the roles that portray the importance of teacher 

competencies as role in planning, learning and communication in digital learning environment. 
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Въведение 

 

В настоящия доклад са представени резул-

татите от теоретично изследване върху науч-

ните публикации, имащи за цел да изследват 

влиянието на дигитализацията в образовател-

ната система в Република България. 

В последните години дигитализацията 

навлиза все повече в образователния процес 

под формата на електронно обучение, инте-

рактивни методи за обучение, електронни 

тестове, електронно четими учебници и други 

дигитални технологии. Цялата тази дигитали-

зация на образователния процес увеличава 

тежестта на ИКТ и намалява ролята на учите-

ля в процеса на придобиване на нови знания. 

Причината за това е възможността за усво-

яване на знания посредством електронно че-

тими материали, както и осъществяване на 

контрол на знанията посредством електронни 

тестове за автоматично поставяне на оценка в 

зависимост от посочените отговори. 

 

Цел и задачи на изследването 

Целта на изследването е да се установи 

влиянието на дигитализацията в образование-

то, както и ролята на учителя, като решаващ 

фактор в образователния процес при условия-

та на агресивно внедряване на дигитални тех-

нологии в образователния процес. 

Предмет на изследване са публикуваните 

научни изследвания за влиянието на съвре-

менните ИКТ в образованието, електронно 

обучение и интерактивни образователни ме-

тоди. 

За постигане на поставената цел са реали-

зирани следните задачи: 

1. Теоретичен обзор на изследваната проб-

лематика; 

2. Анализ на проучените изследвания; 

3. Заключение и изводи. 

 

Методология 

За реализиране на изследването е използ-

ван теоретичния модел на Адриан Де Гроот, 

основаващ се на емпиричния изследователски 

метод, в съвкупността от:  

-наблюдение (събиране на емпирични зна-

ния чрез проучване на съществуващите изс-

ледвания); 

- индукция (формулиране на работна хи-

потеза) 

- дедукция (формулиране изводи);  

- проверка на научната хипотеза чрез при-

лагането й върху нови емпирични данни. 

За формулирането на изводи е използван  

контент-анализ (анализ на съдържанието) на 

проучените научно - изследователски данни. 

 



135 

Научна хипотеза 

Работната хипотеза е, че ролята на учителя 

е обратно - пропорционална на дигитализаци-

ята в образователния процес. Или колкото 

повече е застъпена дигитализацията в съвре-

менния образователен процес, толкова повече 

намалява ролята на учителя както в препода-

ването на нови знания и умения, така и конт-

рола на усвоения материал. 

За доказване или отхвърляне на работната 

хипотеза са проучени двадесет и девет науч-

но-изследователски работи, от които в по-

голямата си част автореферати на дисертаци-

онни трудове в професионално направление 

"1.2 Педагогика" и "1.3. Педагогика на обуче-

нието по ..." (Методика на обучението). 
 

Теоретичен обзор 

В последните години все по-голяма попу-

лярност придобива идеята за съществените 

предимства на съвременните информационни 

и комуникационни средства в учебния про-

цес. Идеята придобива все по-големи мащаби 

на реализация в образователната система. Ос-

новните доводи в подкрепа на дигитализаци-

ята в образованието обикновено се базират на 

висока степен на онагледяване на учебното 

съдържание, привличане вниманието на обу-

чаемите чрез звукови дидактически техники и 

на практика неограничени аудиовизуални 

примери в областта на преподавания матери-

ал.  

Налице са множество изследвания в подк-

репа на дигитализацията на образователния 

процес чрез внедряване на съвременни ИКТ 

[5, 15, 18, 19, 22, 25, 27]. 

Въвеждането на електронно четими учеб-

ници, наличието на множество електронни 

материали в Интернет, съвременни системи 

за обучение и контрол на знанията, са пътя 

към минимизиране ролята на учителя в съв-

ременния учебно-образователен процес. На 

пръв поглед иновативни практики като "учене 

през целия живот" и "да научим децата да 

учат" са пътя към образование, лишено от 

необходимостта от учител, като решаващ 

фактор за успеваемостта на обучаемите. От-

части доказателство за това твърдение може 

да се намери в дистанционната форма на обу-

чение, при която голямата част от учебното 

време  е неприсъствено, а контрола на знани-

ята чрез електронни тестове често се управ-

лява автоматично без намесата на преподава-

теля в изчисляване на оценката. Следователно  

ако усвояването на знанията се базира на 

електронно четими учебници, а контрола се 

извършва чрез електронни тестове, които ав-

томатично генерират оценка за усвоените 

знания, ролята на преподавателя, който дори 

не създава учебно съдържание за разлика от 

преподавателите във висшите училища, меко 

казано избледнява.  

Важно е да се отбележи, че „електронно 

четимите учебници“  не  могат да бъдат 

отъждествени с понятието „електронно обу-

чение“, но на практика електронното обуче-

ние представлява съвкупност от електронно 

четими материали (учебници) и електронни 

тестове за контрол на знанието.  

Научно - техническия прогрес не може да 

бъде спрян, изискванията към съвременните 

ИКТ са факт и тяхното навлизане в общест-

вените отношения не може да бъде елимини-

рано, включително постепенното и на пръв 

поглед невидимо отпадане на учителя от об-

разователния процес. Основния въпрос обаче 

е:  Коя е възрастовата граница, при която 

обучаемите могат да усвояват нови знания 

без необходимост от учител, който да препо-

дават своите теоретични знания и практичес-

ки умения, както и да контролира степента на 

възприетия учебен материал? Амбициозното 

внедряване на електронно четими учебници и 

въвеждане на информатика и информационни 

технологии от най-ранна възраст  са част от 

решенията, които колкото и да са иновативни 

и в духа на съвременните изисквания на об-

ществото неминуемо поставят началото на 

края на учителя, като основен елемент в обра-

зователния процес. 

И докато някои изследователи [21] се пи-

тат "имат ли учителите знанията, уменията и 

мотивацията да подготвят и изнасят такива 

уроци", изхождайки от липсата на достатъчно 

достоверни научни изследвания и анализи, то 

други доказват "че традиционните методи за 

преподаване и научаване, прилагани в Бълга-

рия, отстъпват - макар бавно и мъчително - за 

да отворят път към прилагането на разшире-

ната образователна среда" като се основават 

на изследване върху обучаеми във възрасто-

вия диапазон от 5 до 55+ години. Други авто-

ри [22] изучават въвеждането на информаци-

онни технологии дори в трети клас под фор-

мата на интерактивни методи за обучние. 

Вероятно има логика в твърденията на фи-

липинската учителка Алива, според която 

учителят на 21. век трябва да бъде добре под-

готвен мениджър на класа, който да може да 

създава такава образователна среда, в която е 
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възможно реализирането на персонализирано 

и насочвано (съобразено с индивидуалните 

нужди на учениците) преподаване и учене.  А 

това означава, да бъде подготвен като образо-

вателен мениджър (мениджър на класа). 

„Традиционният мениджмънт на класа се фо-

кусира върху създаването и прилагането на 

правила и процедури за контролиране на по-

ведението на учениците. Новото виждане за 

мениджмънта на класа акцентира върху анга-

жирането на учениците в ученето чрез актив-

ното им участие и екипна работа по учебни 

задачи и дейности – познати като учене в 

сътрудничество и активно учене. Според дру-

ги автори [7] за да може да формира у учени-

ците си умения на гражданина на 21. век, на 

информационното общество, на икономиката 

на познанието, самият учител трябва да раз-

бира комплексността на своята работа, която 

изисква от него непрекъснато да развива у 

себе си многообразието от „грамотности“, 

умения и компетентности. 

Някои автори дори твърдят, че е „време да 

се разбере, че така наречените социални мре-

жи имат особено големи възможности за ин-

тегриране в преподаването и виртуализиране 

на обучението“ [4], като вероятно се имат в 

предвид затворените, а не отворени групи 

поради огромното количество от т. нар. фейк 

(от англ. fake [feik]  - подправям, фалшифи-

цирам) информация под формата на фейк-

изображения, фейк-новини и други. В заклю-

чение авторът обобщава, „че социалните 

мрежи могат да помогнат на преподавателите 

в развиването на модерна педагогика, чиято 

цел е поставянето на отделния обучаващ се 

индивид в центъра на преживяването“ [4]. 

Други изследвания [8], имащи за цел дис-

кусия за преимуществата и недостатъците на 

социалните мрежи за образователни цели, и 

по - специално Фейсбук, оставят отворен 

проблема за бъдещи изследвания.  

Социалните мрежи сами по себе си не мо-

гат да бъдат използвани за целите на образо-

вателната система, най-малко защото не при-

тежават необходимите технически методи и 

средства за реализиране процес на обучение, 

включително контрол на знанията и прочее. 

Социалните мрежи обаче могат да послужат 

за обособяване на отделни групи от хора със 

сходни интереси и възгледи. Принадлежност-

та към такава група може да има своето по-

ложително влияние върху всички членове на 

групата, дори в процеса на образоване и при-

добиване на нови знания чрез обмяна на идеи, 

но като едно надграждащо обучение. Възник-

ва отново най-важният въпрос: от каква въз-

растова група може да бъде приложена тази 

съвременна и така интерактивна технология в 

образователния процес?    

Извадено от контекста някои автори [8] 

твърдят, че „вече не книгите и не Универси-

тетът са основните източници на знания“, ка-

то по този начин обосновават необходимостта 

от разработване на платформи за електронно 

обучение.  

Важно е да се обърне внимание и на някои 

традиционни схващания във връзка с дигита-

лизацията на образованието като цяло, каса-

ещи възможността от появата на редица 

проблеми. Така например някои автори об-

ръщат внимание на два сериозни проблема: 

„от една страна, необходимостта от създаване 

на възможности за максимално използване на 

ИКТ за развитие на личностните способнос-

ти, а от друга, налице са условия, чрез които 

ИКТ заменят изградената нормативно-

оценъчна и ценностна система на отделния 

човек и на социума като цяло, което трябва да 

се отчита при реализацията на възпитателно-

образователния процес и развитието на инте-

лектуалния потенциал на отделната лич-

ност“[14].   

Голяма част от проучените изследвания 

обаче са насочени към съвременните диги-

тални методи и средства на обучение в пета 

квалификационна група, когато обучаемите с 

настъпване на пълнолетието си са придобили 

физическа и психическа зрялост и са поели 

контрол върху себе си, решенията и действи-

ята си [10, 11, 12, 13, 17, 23, 24, 26, 29].  

Изводите от реализираните мащабни изс-

ледвания във всички от изброените случаи са 

в подкрепа както на електронното обучение, 

така и на по-високата степен на възприятие в 

резултат на използването на съвременни ИКТ 

средства във всички степени на образовател-

ната система. Важно е обаче да се отбележи, 

че дори при електронното обучение изслед-

ванията са проведени при съотношение 50 % 

посредством ИКТ средства и 50 % в присъст-

вени часове [26]. 

Въпреки множеството подкрепящи диги-

тализация на образованието изследвания, го-

ляма част утвърдени изследователи [1, 3, 6, 9, 

16, 20, 28] като че ли се отнасят по-

консервативно относно резултатността на 

съвременните дигитални методи и средства 

на обучение, разбира се без да отричат пре-
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димствата на съвременните ИКТ в образова-

нието. 

Началото на дигитализацията е поставено 

чрез въвеждането на електронно четими 

учебници от първи клас. Следващата стъпка 

се очертава да бъдат електронните дневници - 

едно чудесно решение в ползва на всички ро-

дители. На един следващ етап електронните 

тестове вероятно биха могли да заменят кон-

трола на знанията, осъществяван от учителя. 

С други думи обучаемите ще попълват 

електронни тестове посредством Интернет, 

като получената оценка автоматично ще се 

разнася в електронния дневник на учебното 

заведение. Към настоящия момент техноло-

гиите разполагат с необходимите ресурси за 

изцяло или частично реализиране на такава 

съвременна дигитална образователна система.  
 

Изводи 

След проучване и анализиране на същест-

вена част от изследванията в областта на ди-

гитализацията на образователния процес, по-

сочени в библиографската справка, не би 

могло да се направи обоснован извод в подк-

репа на дигитализацията в образователния 

процес във всяка една възрастова група, и об-

ратното - отричане на предимствата на съв-

ременните ИКТ в образователния процес.  

Важно е да се отбележи обаче, че различни 

учени подхождат особено внимателно, и дори 

обезпокоително, при навлизане на дигитални 

технологии от най-ранна детска възраст.  

Голяма част от изследванията доказват по 

безспорен начин предимствата на съвремен-

ните ИКТ във висшето образование или поне 

след определена възраст, при която е налице 

формирана ценностна система и развит инте-

лектуален потенциал на отделната личност.  
 

Заключение 

По данни на МОН, от постъпилите към 

15.03.2018 г. предложения за иновации в об-

разованието, голяма част от подадените про-

екти  от всички видове училища включват 

иновации като повишаване на компютърната 

грамотност, осигуряване на компютърни за-

ли, активно и интензивно IТ обучение на уче-

ниците от основните училища и гимназиите. 

Всичко това, наред с въвеждането на елект-

ронно четими учебници от първи до седми 

клас, или от най-ранна детска възраст, какви-

то са шест и седем годишните деца, се възп-

риема като агресивно внедряване на съвре-

менните дигитални технологии в образова-

телния процес. 

Липсата на достатъчно категорични изс-

ледвания за влиянието на дигитализацията в 

предучилищното и училищно образование, 

вероятно трябва да бъде основание за овладя-

ване на агресивното внедряване на съвремен-

ни ИКТ технологии, особено от най-ранна 

възраст, както се случва при първокласниците 

чрез въвеждане на  електронно четими учеб-

ници, различни иновативни дидактически 

средства и други.  
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РОЛЯ И МЯСТО НА КОНСУЛТИРАНЕТО И СУПЕРВИЗИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО 

НА КОМУНИКАЦИИТЕ В УЧИЛИЩЕТО 

 

Румяна Гьорева 

 

THE ROLE AND PLACE OF CONSULTATION AND SUPERVISION ON COMMUNICA-

TION MANAGEMENT AT SCHOOL 

 

Rumyana Gyoreva 

 

ABSTRACT: The report looks at the importance of counseling and supervision in the management of the 

school. More specifically discuss the role and place of counseling and supervision as a tool for improving 

communication in the school team. These problems are commented in the context of engaging and motivating 

pedagogical staff through communication to achieve the objectives of the organization and its development, to 

improve the organizational climate and organizational culture. 

In modern conditions of decentralization and provide increasingly greater autonomy to schools and kinder-

gartens in the system of pre-school and school education are essential shared goals and commitment of the 

teams to achieve them. Good communication and create an atmosphere of cooperation and mutual trust largely 

contribute to the formation of highly effective collaborators. Motivated and working team in turn is a 

prerequisite for effective implementation of tasks. This team offers ideas realizes the responsibility of the entire 

staff to achieve high quality education, knows or seeks to apply the principles of "learning" organization. 

Creates a new type of relationship and various communication channels (including with parents) to achieve the 

common goal. 

Effective team grounds the director of the institution with greater security and confidence to delegate rights, 

responsibilities and powers thereby realize the mechanisms of self-management.. The establishment of such a 

team is the responsibility of the manager. Its task is the continuous monitoring of staff satisfaction and customer 

satisfaction of educational services with the quality of education. 

The report presents the results of a study to establish the degree of motivation of staff in  school in which 

students are trained from an early stage, and staff opinion on the need for counseling and supervision. 

Key words: counseling, supervision, motivation, communication, engagement and commitment of staff 

 

Комуникативните умения са едни от клю-

човите компетентности, заложени в Евро-

пейската референтна рамка.  

В условията на социални промени, вклю-

чително демократизация и децентрализация 

на образованието, уменията за общуване са 

основен фактор за постигане на позитивна 

образователна среда и приобщаване на педа-

гогическите специалисти в училищните инс-

титуции и останалите партньори (контактни 

групи) към постигане на целите на организа-

цията. Реформите в българското образование 

в повечето случаи предполагат въвеждане на 

иновации за подобряване на качеството на 

образование. Те са свързани с методите и 

средствата на обучение и възпитание, техни-

ки за усъвършенстване на средата (физическа 

и психологическа), подпомагане и подкрепа 

на учителите в повишаване и актуализиране 

на компетентностите им в зависимост от пот-

ребностите и т.н. Въвеждането на иновативни 

практики и управлението на промените труд-

но биха се определи като успешни, ако екипа 

в училището или детската градина не желае 

тези промени и не участва активно в плани-

рането, осъществяването и контрола над тях. 

Съществен фактор в този процес са уменията 

за общуване и обмяна на информация и прак-

тики между всички членове на екипа, спосо-

бите за диалог в колектива, както и потреб-

ностите на учителите от специфични знания и 

умения в този процес. Мотивацията на колек-
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тива и ефективната комуникация стоят в ос-

новата както на въвеждането на промени, 

така и във всяка друга дейност, касаеща дей-

ностите по подобряване на качеството на об-

разование и ефективността на организацията.   

Целта на доклада е да се представи опит на 

автора за проучване на потребностите на учи-

телите
1
  от консултиране и супервизия, изс-

ледвани във взаимовръзката им със степента 

на мотивация на учителския екип за постига-

не на цели, ефективност на общуването и 

използваните комуникационни канали и меж-

дуличностните отношения в колектива. Ин-

формацията по тези основни аспекти е необ-

ходима за възможно най-правилно формиране 

на екипи, които изпълняват различни задачи в 

училището, основа за организационни и цен-

ностни промени, за набелязване на проблем-

ни области и разработване на техники за по-

добряване на комуникацията и мотивацията 

на персонала.  

Въпреки, че в България липсват традиции 

за консултиране на училищните екипи по 

различни проблеми, то в динамиката на учи-

лищната среда все повече се налага изграж-

дането на цялостен модел за социално-

психологическо обслужване на училищната 

система. 

Ключовите понятия в тази област са кон-

султиране, консултация, съветване, съвет, 

възпитаване, възпитание, терапия, суперви-

зия, соционика. Няма единно определение на 

консултирането, то се дефинира най-общо 

като съветване със специалисти, на делово 

допитване до авторитети, до хора с опит и 

възможности да решават определен тип проб-

леми в конкретни области на живота
2
. Кон-

султирането е предмет на изследване на кон-

султативната психология и педагогиката.  

Карл Роджърс счита, че хората са в състо-

яние сами да си решат проблемите, но в пове-

чето случаи консултацията помага за това. 

Психологическата консултация се определя 

като вид психологическа помощ, която се 

изразява в препоръки за вземане на решения и 

действия. Основава се на взаимовръзката 

между проблема на клиента и научно-

психологическата и обществено утвърдената 

концепция за нормите, целите, стратегиите и 

                                                           
1
 Проучването е проведено с начални учигели, 

които не са дали своето съгласие за публикуване  
2
 Александрова, Н. и др. Социониката в социална-

та сфера, Университетско издателство „Свети 

Климент Охридски“, стр. 177. 

средствата на житейската практика. Консул-

тирането заема балансиращо място между 

поведенческите и мотивационни нагласи и 

техниките за общуване и комуникация, като в 

основата е емпатията
3
.  

Чрез консултирането и посредством създа-

ване на специфична организация на общуване 

се предоставя възможност човек сам да наме-

ри решение в дадена конфликтна или проб-

лемна ситуация, за разлика от съветването, 

при което се предоставят готови решения. В 

този процес се подобряват комуникативните 

способности и се разрешават вътрешни конф-

ликти или напрежения. Осъществява се чрез 

подпомагане от консултанта за разграничава-

не на съществени от несъществени характе-

ристики на дадена проблемна ситуация, спо-

деляне на професионален опит, информиране 

за подобни или идентични случаи, прогнози-

ране на последствията от възможни взети 

решения. В крайна сметка се постига по-

добро използване на психическите ресурси на 

хората, фокусира вниманието върху отговор-

ността и ангажираността, свързани с решава-

не на задачите на развитието. 

Възпитанието изпълнява подобни функции 

на напътстване и насочване, но за разлика от 

консултирането, то не може да бъде заявено 

като потребност. 

Супервизията съчетава елементи от спе-

циализираното консултиране и психотерапи-

ята, тъй като тълкуването на проблемите се 

извършва на тези две равнища. Така се създа-

ват условия за осъзнаване на собственото 

поведение в професията и свързаните с него 

чувства, както и за предприемането на конк-

ретни действия за позитивна промяна. Основ-

ната ú цел е да се подобри работната ситуа-

ция и среда по отношение на подобряване 

организацията на работа, подобряване на ра-

ботната атмосфера, нарастване на специфич-

ната за съответното поле компетентност, раз-

виване на способността за съвместна работа, 

развиване на способност за справяне с раз-

лични ситуации; да даде възможност на спе-

циалиста за реакция на база взаимно опреде-

ляне на мислене, чувства, желания; да дейст-

ва според специфичните нужди на клиента. 

Тя е специфичен метод за работа в помощ на 

такива професии, които предполагат общува-

не с много хора. Помага им да придобият 

                                                           
3
 Емпатия, приемане, автентичност - 

psyglass.net/?p=180.  
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способност за интегриране, както и способ-

ност за рефлексия. 

Супервизията помага на специалиста за 

адаптиране в интерактивна ситуация и му 

предоставя възможност да реагира адекватно 

на мислене, чувства, желания, действия за 

добро професионално представяне в дадена 

ситуация, както и за професионално развитие.   

Консултирането и супервизията са и сред-

ство за справяне с психологическото "прега-

ряне" – Burnout ефект. По този начин се по-

вишава мотивацията и самочувствието, които 

са важни фактори за ангажиране на училищ-

ните екипи към общите цели на организация-

та. 

Социониката (чийто основател като теория 

е Карл Юстаф Юнг, швейцарски психолог и 

психиатър) със своите механизми за въздейс-

твие подпомага анализа на отношенията меж-

ду хората, предоставя възможност за цялост-

но и всестранно разбиране и приемане на  

себе си и другите, създава умение за устано-

вяване на необходимото взаимодействие с 

различни хора в екипа. Основава се на твър-

дението, че всеки човек различно взаимо-

действа с околната среда в зависимост от 

собствената си ориентация в информацион-

ния поток. Тясно е свързана с екипната рабо-

та, тъй като счита, че всеки човек се допълва 

от друг, в зависимост от т. нар. соционически 

тип. Юнг счита, че ориентациите се свеждат 

до два типа биологична нагласа, които са в 

основата на теорията му за психологическите 

типове: до обръщане на мислите към външни 

обекти, т.е. човек действа, мисли, чувства, 

възприема, преживява по отношение на обек-

та (ексраверсия) и до обръщане на мислите 

навътре към психиката, душата или духовна-

та реалност, т.е. възприятията, мислите, дейс-

твията, чувствата, преживяванията са детер-

минирани от субективни фактори (интровер-

сия). Разграничава 16 типа личности, като във 

всеки тип присъства една от четирите харак-

теристики на Юнг – мисъл, чувство, усещане 

и интуиция. 

Проведеното изследване включва анкета за 

проучване на потребностите от консултиране 

и необходимостта от специалисти – консул-

танти, които да откликнат на нуждите от този 

вид услуга, както и попълване на стандарти-

зирани тестове – тест „Мотивация за одобре-

ние“ (тест на Д. Краун и Д. Марлоу) и тест 

„Мотивация за успех“ (тест на Т. Елерс). 

Проведени са и разговори с учителския екип, 

свързани с характеристики от управлението 

на училището. 

В изследването участват учители, препо-

даващи в начален етап на основното образо-

вание, които предимно заемат длъжността 

„младши учител“ и „учител“ (3 % са на въз-

раст от 20 до 30 години, 44 % - от 30 до 40 

години, 14 % - от 40 до 50 години и 39 % - от 

50 до 60 години, т.е. почти 60 % от педагоги-

ческите специалисти в училището са млади 

хора). Съотношението между жени и мъже е 

80 % срещу 20 %. 

Училището се характеризира с утвърдени 

традиции, с натрупан опит, високи постиже-

ния на учениците (доказани с резултати от 

Национално външно оценяване) и колектив, 

който заявява желание за повишаване на ква-

лификацията си в съответствие с променяща-

та се роля на учителя в образователно-

възпитателния процес – не просто източник 

на учебна информация, а консултант и парт-

ньор в процеса на усвояване на знания и уме-

ния. В проведените разговори става ясно, че 

директора на училището стимулира  профе-

сионалното развитие на служителите и полага 

грижи за развитие на материално-

техническата база. Висока е оценката за ко-

муникационните му качества. Директорът на 

училището търси мнението на учителите, 

полага усилия за създаване на добър органи-

зационен климат и позитивна образователна 

среда. Въпреки това, учителите споделят, че 

изпитват известни затруднения относно об-

щуването помежду си поради претовареност-

та със задачи от различно естество, както и 

такива, свързани с обучението, поради увели-

чаване на учениците със специални образова-

телни потребности и недостатъчната им под-

готовка за работа в такава среда. Тези проб-

леми, освен в разговорите, се очертават и в 

резултатите от анкетата. 

На въпроса „Смятате ли, че е необходимо 

консултиране и супервизия в образование-

то?“, 90 % от участниците отговарят катего-

рично утвърдително. Сравнително малка част 

от изследваните (35 %) са търсили самостоя-

телно информация по въпроси, свързани с 

консултирането и супервизията в образовани-

ето. От тях 14,29 % са проучвали литературни 

източници, 71,43 % са получили информация 

от интернет и 14,29 % – от друго място. По-

мощ като клиенти биха потърсили 70 % от 

анкетираните, а 80 % биха искали да са кон-

султанти. Според 85 % от учителите консул-

тант е необходим и може да окаже подкрепа 
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за справяне с конкретни трудности или пове-

дение на даден ученик и едновременно с това 

на техните родители и на учителите за спра-

вяне с неприемливо поведение на децата, а 15 

% са на мнение, че консултанта може да по-

могне на всеки човек да развие и опознае по-

добре себе си. На въпроса с какво може да 

помогне консултанта, 85 % от анкетираните 

смятат, че той може да окаже съдействие за 

по-успешно преодоляване на  възникнали 

затруднения   в   училище, семейството и об-

ществото, за ограничаване и превенция на 

прояви на агресия и неприемливо поведение, 

за оптимизиране на взаимоотношенията учи-

тел-ученик и учител-родител, както и за по-

ефективно взаимодействие с учениците със 

СОП и техните родители с оглед интегрира-

нето им в училищна среда. 15 % от изследва-

ните са на мнение, че консултанта може да 

помогне на хората за изграждане на умения за 

саморегулация и самовъзпитание, за създава-

не на положителна самооценка и самостояте-

лен  избор на жизнена оценка, а в училище 

може да подпомага възпитателната работа, да 

осъществява диагностична и консултативна 

дейност. Според 75 % от анкетираните учите-

ли, необходимост от консултиране има, кога-

то е възникнал проблем в училище, свързан с 

неприемливо поведение на ученици, при на-

рушена комуникативност с родителите, при 

взимане на решения по важни въпроси, свър-

зани с образователно-възпитателния процес, а 

останалите 25 %, освен горепосочените при-

чини изтъкват и разбиране на специфичната 

детска психика, проблеми с връстниците, 

преодоляване на трудности в семейството, 

трудности с концентрацията, писането, чете-

нето, смятането. При професионален проб-

лем, 45 % от учителите се обръщат и разгова-

рят с учениците, с родителите, с директора 

или споделят в семейството, в зависимост от 

това какъв е проблема, а 55 % решават сами 

проблемите си, но биха желали в училището 

да има педагогически съветник или психолог, 

които при необходимост да консултират тях, 

учениците или родителите. Тази група учите-

ли считат също, че работят в сложна, бързо 

променяща се среда и в много от случаите, 

например при участието им в обсъждането на 

управленски решения, им е необходима подк-

репа, както за окуражаване да вярват в собст-

вените си компетентности, така и за по-добро 

взаимодействие между колегите и по-добро 

разбиране на ролите и задачите в комисиите и 

екипите. 100 % от анкетираните биха желали 

да участват в обучения за повишаване на ква-

лификацията си. 

Обобщението на резултатите от анкетата 

показва, че участниците в изследването имат 

необходимост от подкрепа и съдействие по 

отношение на професионални проблеми, 

свързани с поведението на учениците, кому-

никацията с родители, ученици и колеги, по-

добра ефективност на екипите в условията на 

автономия и като цяло подобряване на качес-

твото на работа. В този смисъл се определят и 

потребностите от консултиране и от специа-

листи – консултанти за осъществяване на 

услугата. Оказва се обаче, че в сравнително 

малка степен знаят как да потърсят такава 

услуга. Следователно е необходимо предос-

тавяне на повече информация за възможнос-

тите на този вид услуги, както и тяхното ди-

ференциране, работен фокус и цели. 

Допълнителна информация в изследването 

дават проведените стандартизирани тестове. 

Тестът за одобрение цели анализ на между-

личностни отношения чрез оценка на жела-

нието на служителя да получи одобрението 

на околните за думите и постъпките си. Висо-

ката мотивация за одобрение свидетелства за 

висока потребност от общуване и обратно. В 

междуличностните отношения съществуват 

четири основни типа роли, които може да 

прояви всеки член на групата – сътрудничещ, 

съперничещ, водещ се и обособяващ се. 

Тестът се състои от 20 въпроса, с възмож-

ни отговори „ДА“ или „НЕ“. Всеки въпрос, в 

зависимост от отговора, носи по 1 точка. 

Максималният брой точки е 20. Колкото кон-

кретният резултат е по-близо до тази стой-

ност, то толкова по-високо е равнището на 

мотивация за одобрение и следователно тол-

кова повече човек има необходимост от об-

щуване и приемане. По време на настоящото 

изследване бе установено, че средно на човек 

от колектива се падат по 15,55 точки или 

77,75 % от максимално възможния бал, което 

означава, че педагогическият колектив на 

училището има необходимост от общуване и 

приемане (Диаграма 1). 25 % от изследваните 

имат 18 точки, 30% – 16 точки, 20 % – 17 точ-

ки и 25 % – 19 точки. 
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Диаграма 1. Резултати от тест на Д. Краун и Д. Марлоу 

 

За оценка силата на мотивацията за пости-

гане на целта, е използван предложения от Т. 

Елерс тест „Мотивация за успех“. Изследва-

нията показват, че хората, които умерено 

силно са ориентирани към успеха, предпочи-

тат средно ниво на риск, онези, които се стра-

хуват от неуспехи, предпочитат ниско, т.е. 

мотивираните за успех могат да рискуват. 

Възможните отговори на теста са „ДА и 

„НЕ“, като всеки отговор, с изключение на 

девет въпроса, които не се вземат предвид, 

носи по 1 точка, в зависимост от посочения 

отговор. Тестът е с четири скали за резултат: 

от 1 до 10 точки – ниска мотивация за успех, 

от 11 до 16 точки – средно ниво на мотива-

ция, от 17 до 20 точки – умерено високо ниво 

на мотивация и повече от 21 точки – много 

високо ниво на мотивация. 

Обобщените резултати от проучването 

чрез тест „Мотивация за успех“ са представе-

ни на Диаграма 2. 

Обобщението на резултатите от теста со-

чи, че общият брой точки за педагогическия 

колектив е 363, или средно на човек се падат 

по 18,15 точки. Този резултат попада в кате-

горията на умерено високо ниво на мотивация 

като цяло за учителите от училището. Анали-

зът на проучването за всеки един от педаго-

гическите специалисти показва, че 40 % от 

тях показват средно ниво на мотивация за 

успех, 45 % – умерено високо ниво на моти-

вация и 10 % – много високо ниво на мотива-

ция. Следователно техниките на консултира-

нето и супервизията могат да се използват за 

максимално мотивиране и приобщаване на 

колектива към живота в училището и пости-

гане на целите на организацията. 
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Диаграма 2. Резултати от тест на Т. Елерс 

 

В контекста на оценките и анализа от про-

ведените анкетни проучвания и тестове, както 

и въз основа на разговорите с педагогически-

те специалисти в училището, може да се нап-

равят следните изводи: 

1. Потребностите от консултиране и су-

первизия в образованието е една актуална 

тема в управлението на човешките ресурси, 

която е недостатъчно изследвана и използва-

на за създаване и поддържане на положителна 

работна среда и общностен дух. 

2. Направеният опит в настоящата раз-

работка за определяне на потребностите от 

консултиране и супервизия в образованието, 

макар и за неголяма представителна извадка, 

доказва, че такава потребност съществува. 

Идентифицира се и потребност от прилагане 

на техники за приобщаване, мотивация и по-

високи нива на комуникация в колектива, 

независимо от постигнатите добра организа-

ционна среда и култура и качество на образо-

вание. 

3. Консултирането и супервизията в го-

ляма степен допринасят за дефиниране иден-

тичността на екипа и създаване на социална 

общност, която е ангажирана с целите на ор-

ганизацията и мотивирана за успех. Те спома-

гат и за изграждане на доверие между члено-

вете на колектива, което от своя страна до-

вежда до по-положителни нагласи и по-

високи нива на сътрудничество. Доверието се 

изгражда именно чрез ефективна комуника-

ция, откритост в отношенията без елементи 

на безпокойство или несигурност. От друга 

страна ефективната комуникация е инстру-

мент за мотивиране на служителите, особено 

на такива, които участват в процеси на про-

мяна и въвеждане на иновации. Консултира-

нето и супервизията могат да имат съществен 

принос в този процес.   

4. Управленска практика се основава на 

тезата, че непрекъснатото повишаване на 

знанията, уменията и компетентностите на 

служителите чрез обучение са от съществено 

значение за насърчаване на процеса на инова-

ция. Една адекватна система за определяне на 

нуждите от обучение спестява излишни раз-

ходи и мотивира служителите. Определянето 

на необходимостта от точно определено обу-

чение е не просто първи етап от процеса на 

систематичното обучение на човешките ре-

сурси, а ключов фактор за неговата ефектив-

ност.  

5. Подходящата и навременна информа-

ция, предоставена на екипите, съчетана с це-

лесъобразно обсъждане и анализ, предоставят  

възможност за информирано участие на  слу-

жителите във вземането на управленски ре-

шения. По този начин се изпълняват полити-

ките за сътрудничество и широко гражданско 

участие, постига се намаляване на несигур-

ността от предприетите решения и действия, 

насърчаване на персонала и повишаване на 

тяхната отговорност и удовлетвореност от 

работата. 

 

Заключение 

 

В условията на децентрализация и автоно-

мия на образователните организации, моти-

вираното, осъзнато и ангажирано участие на 

персонала е основният фактор за постигане на 

по-високо качество на образование, равен 

достъп и въвеждане и ефективно прилагане 
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на иновации. В този смисъл формирането на 

ефективни екипи за съвместно изграждане на 

политики и стратегии има водеща роля. 

Ефективните екипи комуникират помежду си 

целите и задачите, имат необходимите зна-

ния, умения и компетенции, в тях съществува 

доверие и вътрешна осъзната нагласа за раз-

витие и успех на организацията. 

Ролята и мястото на консултирането и су-

первизията в управлението на комуникациите 

в училището могат да се определят като ос-

новна форма на подкрепа. 

Тяхната значимост се основава на необхо-

димостта от по-информирано участие на пер-

сонала в управлението на институциите от 

системата на предучилищното и училищното 

образование, постигане на по-висока отго-

ворност към целите на училищните организа-

ции, приобщаване и по-осъзнато прилагане на 

принципите на „учещите“ се организации. 

В контекста на използване на механизмите 

на консултирането и супервизията, може да 

се обобщи, че перспективите в реформите на 

образователната сфера за постигане на ико-

номика на знанието и участието на широката 

общественоста като партньор и съмишленик в 

тази приоритетна за европейските и нацио-

нални политики област, изискват лидерство, 

общностна комуникация, ясни и последова-

телни цели, с които са ангажирани всички 

заинтересовани страни. 
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ABSTRACT: There are 15 higher schools in Bulgaria, which provide training in the professional field of 

Communication and Computer Technology. In the article are made comparisons of some higher schools, 

training students in the professional field, using data from "Bulgarian University Ranking System". The ranking 

and evaluation of higher education institutions in the professional field is based on indicators. The article looks 

at the indicators "Applicability of degree acquired and realization in vocation", "Graduates' insurance income" 

and the indicator "Prestige among employers". The article also presents comparative information about the 

distribution of the three most frequently occupied positions and professions in the last 5 years of graduates’ 

professional field of Communication and Computer Technology for 5 selected higher schools. 

Key words: applicability of degree acquired; professional field Communication and computer technology. 

 

Въведение 

 

В България има 15 висши училища, които 

предоставят обучение в професионално на-

правление Комуникационна и компютърна 

техника. Броят на студентите, обучавали се в 

професионалното направление в образова-

телните степени професионален бакалавър, 

бакалавър, магистър и доктор през 2017 г. са 

8565. Оценка и сравнения на висшите учили-

ща, обучаващи студенти в професионалното 

направление могат да бъдат направени чрез 

"Рейтингова система на висшите училища в 

България". Класацията представлява стандар-

тизирана комплексна оценка на висшите учи-

лища по съответното професионално направ-

ление на базата на индикатори. Данните 

представени в статията се основават на ин-

формация, която е публикувана в интернет 

базираната платформа „Рейтингова система 

на висшите училища в България“ [2]. 

От висшите училища в България, предос-

тавящи обучение в професионално направле-

ние Комуникационна и компютърна техника 

в класацията са включени 14, eдно от тях не 

участва, поради липса на достатъчно данни, 

които да позволят неговото класиране. 

Стандартизираната комплексна оценка на 

висшите училища по съответното професио-

нално направление се извършва на базата на 

52 индикатори, които са формирани от събра-

на обширна статистическа информация и 

проведени анкетни проучвания сред студен-

ти, преподаватели и администратори, както и 

сред работодатели, които наемат кадри с 

висше образование. Според основните кате-

гории, по които се оценяват висшите учили-

ща, индикаторите са разделени в 6 групи. В 

статията са представени данни по две от гру-

пите индикатори - „Престиж“ и „Реализация и 

връзка с пазара на труда“. От групата „Реали-

зация и връзка с пазара на труда“ в статията 

са разгледани индикаторите „Приложение на 

придобитото висше образование и реализация 

по призвание“ и „Осигурителен доход на за-

вършилите“. От групата индикатори „Пре-

стиж“ е разгледан индикаторът „Престиж 

сред работодателите“. 
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Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание на 

завършилите професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника 

 

В Таблица 1 са представени данни за 

висшите училища по индикатор „Приложение 

на придобитото висше образование и 

реализация по призвание“ на завършилите 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника за 

периода 2012 – 2017 г. В най-крайната дясна 

колона е показана позицията, която заема 

всяко висше училище по този показател за 

2017 г. Най-добри резултати за 2017 г. по 

отношение на приложението на придобитото 

висше образование и реализацията имат 

студентите, завършили Технически 

университет – София, а най-слаби – 

завършилите Пловдивски университет 

"Паисий Хилендарски". 

 

 

Таблица 1. Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание на 

завършилите професионално направление Комуникационна и компютърна техника за периода 

2012 – 2017 г. 

Висше училище 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Позиция 

Технически универси-

тет - София 
68.04 71.94 71.81 76.04 77.97 78.26 1 

Технически универси-

тет - Варна 
41.57 52.49 52.94 58.75 58.02 58.75 3 

Нов български универ-

ситет - София 
48.64 54.22 54.78 52.90 55.38 53.94 4 

Висше транспортно 

училище "Тодор Каб-

лешков" - София 

39.46 48.00 46.19 47.64 44.54 45.49 5 

Русенски университет 

"Ангел Кънчев" 
38.72 41.10 39.89 41.52 44.68 45.15 6 

Бургаски свободен уни-

верситет 
20.87 25.37 25.17 26.94 33.43 38.05 8 

Национален военен 

университет "Васил 

Левски" - Велико Тър-

ново 

44.57 57.94 54.55 47.37 50.82 59.49 2 

Пловдивски универси-

тет "Паисий Хилендар-

ски" 

12.50 8.33 4.17 12.5 8.00 23.68 14 

Университет по храни-

телни технологии - 

Пловдив 

31.06 36.24 30.20 33.83 38.07 41.10 7 

Висше училище по те-

лекомуникации и пощи 
25.11 26.96 23.73 26.79 30.52 33.64 10 

Технически универси-

тет - Габрово 
28.44 26.37 32.84 32.16 31.59 35.47 9 

Университет "Проф. д-р 

Асен Златаров" - Бургас 
2.70 9.30 15.63 19.77 24.37 26.35 13 

Шуменски университет 

"Епископ Константин 

Преславски" 

26.92 26.42 27.78 27.27 28.77 30.22 12 

Югозападен универси-

тет "Неофит Рилски" - 

Благоевград 

23.75 32.94 29.70 26.42 24.48 31.87 11 
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На фиг. 1. е показано сравнение на проме-

ните в стойностите на индикатор „Приложе-

ние на придобитото висше образование“ за 

професионално направление Комуникацион-

на и компютърна техника за 5 висши учили-

ща: Технически университет – София (ТУ – 

Сф.); Технически университет – Варна (ТУ – 

Вн.); Университет "Проф. д-р Асен Златаров" 

- Бургас (УАЗ); Бургаски свободен универси-

тет (БСУ) и Нов български университет – 

София (НБУ). Данните отразяват процента на 

работещите на позиция, изискваща висше 

образование сред осигурените лица, завър-

шили професионалното направление в съот-

ветното висше училище през предходните 5 

години по данни на НОИ (Националния оси-

гурителен институт) и АдминУни (модул, 

който е част от Информационната система на 

образованието). При обработка на данните не 

са взети предвид лицата на граждански дого-

вор и самоосигуряващите се лица. 

С най-високи показатели от избраните 5 

висши училища по отношение на приложение 

на придобитото висше образование е Техни-

чески университет – София, а с най-ниски - 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – 

Бургас. 

 

 

 
 

Фиг. 1. ИКТ Сравнение на промените в стойностите на индикатор „Приложение на 

придобитото висше образование“ за професионално направление Комуникационна и 

компютърна техника за 5 висши училища 

 
Фиг. 2. Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание на 

завършилите професионално направление Комуникационна и компютърна техника в НБУ за 

периода 2012 г. – 2017 г. 
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На фиг. 2. са показани резултатите по 

индикатор „Приложение на придобитото 

висше образование и реализация по 

призвание“ на завършилите професионално 

направление Комуникационна и компютърна 

техника в НБУ за периода 2012 – 2017 г. 

Въпреки лекият спад на резултатите за 

2017 г. спрямо 2016 г. по индикатор 

„Приложение на придобитото висше 

образование и реализация по призвание“ на 

завършилите професионалното направление в 

НБУ, през 2017 г. има повишение на 

резултатите с 5.3 пункта, спрямо 2012 г. 

Студентите, завършващи програмите на 

Департамент “Телекомуникации” на НБУ 

имат положителна оценка относно 

полезността и стойността на получената 

професионална подготовка и желаят да се 

реализират като инженери [1]. 

 

Осигурителен доход на завършилите 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника 

 

Според данни от рейтинговата система на 

университетите, студентите завършили през 

последните 5 години Комуникационна и 

компютърна техника са на шесто място в 

страната по среден месечен осигурителен 

доход и на трето място по среден месечен 

облагаем доход след студентите завършили 

професионални направления Информатика и 

компютърни науки и Математика. 

На фиг. 3 е показана графика на 

усреднената стойност на осигурителния 

доход на завършилите професионално 

направление Комуникационна и компютърна 

техника за периода 2013 – 2017 г. 

 

 
 

Фиг. 3. Усреднена стойност на осигурителния доход на завършилите професионално 

направление Комуникационна и компютърна техника за периода 2013 г. – 2017 г. 

 

 

В Таблица 2. е представен осигурителния 

доход на завършилите професионално 

направление Комуникационна и компютърна 

техника в съответното висше училище за 

периода 2012 – 2017 г. 

От данните от Таблица 2 се вижда, че за 

2017 г. най-висок осигурителен доход 

получават завършилите професионалното 

направление в Технически университет – 

София, следвани от Нов български 

университет, а най-нисък – завършилите 

Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски" и Шуменски университет 

"Епископ Константин Преславски". 

На фиг. 4. е показано сравнение на 

промените в стойностите на индикатор 

„Осигурителен доход на завършилите“ за 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника за 5 

висши училища (висшите училища са същите, 

както на фиг. 1). Графиките отразяват 

средния месечен осигурителен доход на 

завършилите професионалното направление в 

съответното висше училище през последните 

5 години по данни от НОИ и АдминУни. 

От графиките на 5-те избрани висши 

училища (от фиг. 4) се вижда, че най-висок 

среден месечен осигурителен доход 
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получават студентите, завършили 

професионалното направление в Технически 

университет – София, а най-нисък – 

завършилите Университет "Проф. д-р Асен 

Златаров" – Бургас. 

 

 

Таблица 2. Осигурителен доход на завършилите професионално направление Комуникаци-

онна и компютърна техника за периода 2012 – 2017 г. 

Висше училище 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Поз. 

Технически университет 

- София 
1379.45 1449.73 1483.68 1646.82 1807.96 1873.42 1 

Технически университет 

- Варна 
886.48 974.71 1021.62 1105.74 1240.55 1365.09 3 

Нов български универ-

ситет - София 
1203.47 1266.80 1293.88 1356.44 1467.56 1479.49 2 

Висше транспортно учи-

лище "Тодор Каблеш-

ков" - София 

935.56 1018.93 1032.97 1110.79 1161.89 1230.13 4 

Русенски университет 

"Ангел Кънчев" 
807.86 843.70 854.13 907.09  1027.85 1084.29 7 

Бургаски свободен уни-

верситет 
725.97 783.41 825.74 855.66  999.00 1062.97 8 

Национален военен уни-

верситет "Васил Левски" 

- Велико Търново 

768.72 862.46 854.07 851.26 937.54 1009.80 10 

Пловдивски университет 

"Паисий Хилендарски" 
413.83 499.72 526.43 554.00 626.2 794.87 14 

Университет по храни-

телни технологии - 

Пловдив 

796.19 827.22 813.80 895.96 998.56 1094.31 6 

Висше училище по теле-

комуникации и пощи 
822.99 888.19 873.77 934.85 1055.99 1176.00 5 

Технически университет 

- Габрово 
780.70 774.75 816.01 866.42 971.18 1051.57 9 

Университет "Проф. д-р 

Асен Златаров" - Бургас 
640.27 690.28 710.01 727.05 828.56 879.39 12 

Шуменски университет 

"Епископ Константин 

Преславски" 

456.61 641.09 690.40 723.29 793.33 852.89 13 

Югозападен университет 

"Неофит Рилски" - Бла-

гоевград 

692.47 769.67 698.71 750.74 867.03 917.57 11 

 

На фиг. 5. е показан осигурителния доход 

на завършилите професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в 

Нов български университет за периода 2012 – 

2017 г. От данните на фиг. 5 се вижда 

постоянно нарастващ осигурителен доход на 

завършилите професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в 

НБУ за периода 2012 – 2017 г., като 

нарастването е средно с 4% на година. 

Осигурителният доход за 2017 г. се е 

увеличил с 22.93% спрямо 2012 г. 

 

Престиж сред работодателите на 

завършилите професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника 

 

На фиг. 6 е показано сравнение на 

промените в стойностите на индикатор 

„Престиж сред работодателите“ за 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника за 5 

висши училища (висшите училища са същите, 

както на фиг. 1). Графиките отразяват 

процентът от работодателите, наемащи кадри 

с висше образование от професионалното 
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направление и посочили, че предпочитат да 

наемат студенти, които са завършили 

даденото висше училище. Данните са от 

социологическо проучване сред 

работодатели. 

 

 

 
 

Фиг. 4. Сравнение на промените в стойностите на индикатор „Осигурителен доход на 

завършилите“ за професионално направление Комуникационна и компютърна техника за 5 

висши училища 

 

 
 

Фиг. 5. Осигурителен доход на завършилите професионално направление Комуникационна и 

компютърна техника в НБУ за периода 2012 – 2017 г. 

 

Най-голям процент от работодателите 

наемат студенти, обучавали се в Технически 

университет – София, а най-малък – студенти 

от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и 

Бургаски свободен университет (фиг. 6). 
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Фиг. 6. Сравнение на промените в стойностите на индикатор „Престиж сред 

работодателите“ за професионално направление Комуникационна и компютърна техника за 5 

висши училища 

 

Най-често заемани длъжности и професии 

от завършилите през последните 5 години 

в професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника 

 

В тази част е представена сравнителна 

информация за разпределението на трите най-

често заемани длъжности и професии от 

завършилите през последните 5 години 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника. 

Информацията за професиите и длъжностите 

на завършилите е представена, както на 

национално ниво, така и по конкретни висши 

училища. На фиг. 8 до фиг. 12 са представени 

диаграми за разпределението на завършилите 

професионалното направление от следните 

висши училища: Технически университет – 

София; Технически университет – Варна; 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - 

Бургас; Бургаски свободен университет и Нов 

български университет – София. 

На фиг. 7. е показано разпределението на 

трите най-често заемани длъжности и 

професии от завършилите през последните 5 

години в професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника. 

Данните са обобщени на национално ниво. 

 
Фиг. 7. Разпределение на трите най-често 

заемани длъжности и професии от 

завършилите през последните 5 години в 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника 

 

Завършилите в страната професионалното 

направление са разпределени, както следва: 

• Специалисти по информационни и 

комуникационни технологии – 32.67%; 

• Специалисти по природни и 

технически науки – 10.18%; 

• Продавачи – 6.56%; 

• Друго – 50.59%. 



153 

На фиг. 8. е показано разпределението на 

трите най-често заемани длъжности и 

професии от завършилите през последните 5 

години в професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в ТУ 

– София. 

 

 
Фиг. 8. Разпределение на трите най-често 

заемани длъжности и професии от 

завършилите през последните 5 години в 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в ТУ 

– София 

 

От завършилите професионалното 

направление в ТУ – София, най-голям 

процент - 52.24% са специалистите по 

информационни и комуникационни 

технологии, следват специалистите по 

природни и технически науки – 13.94%. Като 

техници в областта на информационните и 

комуникационни технологии работят 5.08% 

от завършите ТУ – София, а 28.74% заемат 

други длъжности. 

На фиг. 9. е показано разпределението на 

трите най-често заемани длъжности и 

професии от завършилите през последните 5 

години в професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в ТУ 

– Варна. 

Почти половината от студентите – 44.99%, 

които са завършили ТУ – Варна са се 

реализирали като специалисти по 

информационни и комуникационни 

технологии. Сравнително малък процент - 

7.07% са техници в областта на 

информационните и комуникационни 

технологии и почти толкова - 7.30% са 

продавачи в тази сфера. Други, освен 

изброените длъжности заемат 40.64% от 

завършилите студенти. 

 

 
Фиг. 9. Разпределение на трите най-често 

заемани длъжности и професии от 

завършилите през последните 5 години в 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в ТУ 

– Варна 

 

На фиг. 10. е показано разпределението на 

трите най-често заемани длъжности и 

професии от завършилите през последните 5 

години в професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в 

Нов български университет. 

 

 
Фиг. 10. Разпределение на трите най-често 

заемани длъжности и професии от 

завършилите през последните 5 години в 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в 

НБУ 

От завършилите професионалното 

направление в НБУ, 22.81% са се реализирали 
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като специалисти по информационни и 

комуникационни технологии; 13.31% - като 

специалисти по природни и технически науки 

и 9.13% - като стопански и административни 

специалисти. Около половината от 

завършилите - 54.75% заемат длъжности, 

различни от най-често заеманите. 

На фиг. 11. е показано разпределението на 

трите най-често заемани длъжности и 

професии от завършилите през последните 5 

години в професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – 

Бургас. 

 

 
Фиг. 11. Разпределение на трите най-често 

заемани длъжности и професии от 

завършилите през последните 5 години в 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – 

Бургас 

 

Малка част - 8.24% от студентите, 

завършили професионалното направление в 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – 

Бургас са се реализират като специалисти по 

информационни и комуникационни 

технологии. По-голям е делът на общите 

административни служители и оператори на 

организационни дейности – 11.76%, а малко 

повече от тях са продавачите в тази сфера - 

15.29%. Най-голямата част - 64.71% от 

завършилите през последните 5 години 

заемат длъжности различни от изброените. 

На фиг. 12. е показано разпределението на 

трите най-често заемани длъжности и 

професии от завършилите през последните 5 

години в професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в 

Бургаски свободен университет. 

 

 
Фиг. 12. Разпределение на трите най-често 

заемани длъжности и професии от 

завършилите през последните 5 години в 

професионално направление 

Комуникационна и компютърна техника в 

Бургаски свободен университет 

 

Най-голям дял - 69.16% от студентите, 

завършили професионалното направление в 

Бургаски свободен университет заемат 

длъжности, различни от най-често заеманите 

от състудентите им от другите висши 

училища в страната. Делът на студентите, 

реализирали се като специалисти по 

информационни и комуникационни 

технологии е 11.21%, специалистите по 

природни и технически науки са 9.35%, а с 

близо процент повече са приложните 

специалисти в тези науки - 10.28%. 

От представените диаграми за 

сравняваните 5 висши училища се вижда, че 

най-голям процент от завършилите през 

последните 5 години в професионално 

направление Комуникационна и компютърна 

техника, които са се реализирали като 

специалисти по информационни и 

комуникационни технологии са от 

Технически университет – София (52.24%), 

което е с 19.57% повече от средната стойност 

за страната. Най-много специалисти по 

природни и технически науки – 13.94% има 

отново от ТУ – София. Като техници в 

областта на информационните и 

комуникационни технологии работят 

студентите завършили в ТУ – Варна (7.07%) и 

в ТУ – София (5.08%). Продължава 
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негативната тенденция завършилите 

професионалното направление да не работят 

на позиция, която изисква висше 

образование. През последните 5 години този 

дял е около 50%. 

 

Заключение 

 

През периода 2012 – 2017 г. се наблюдава 

повишаване стойностите на показателите на 

висшите училища, свързани с реализацията 

на студентите. Най-успешно прилагат 

висшето си образование завършилите 

Технически университет – София. 

Работодателите, наемащи кадри с висше 

образование от професионалното 

направление предпочитат да наемат студенти, 

които са завършили Технически университет 

– София и Нов български университет, тези 

студенти получават и най-висок среден 

месечен осигурителен доход. 

Въпреки големите различия в дохода на 

завършилите студенти, приложението на 

придобитото висше образование и престижа 

сред работодателите, според града и 

университета, висшите училища в България, 

обучаващи студенти в професионално 

направление Комуникационна и компютърна 

техника показват добро качество на 

обучението и успешна връзка с пазара на 

труда. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛО-

ВИЯТА НА ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТАЖАНТ-УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИ-

РОДНИ НАУКИ 

 

Христивелина Жечева 

 

OPPORTUNITIES FOR ACQUIRING KEY COMPETENCES IN THE CONDITIONS OF 

PRACTICAL TRAINING OF THE TRAINEE-TEACHERS OF SCIENCE 

 

Hristivelina Zhecheva 

 
ABSTRACT: The article examines the role and significance  of the practical training of the natural sciences 

trainees for the improvement of the key competences of the students according to the state requirements  for ac-

quiring teacher qualification and the state educational standards for general education and profiling of the stu-

dents. The emphasis is on the combination of traditional and modern forms, methods and approaches in organiz-

ing the learning process by using the capabilities of information technologies with the inclusion of elements of 

the problem- research approach for revealing the experimental essence of chemistry as a natural science. 

Key words: key competences, practical training, trainee-teachers, science, experiment. 

 

Въведение 

 

Актуалността на въпроса за практическата 

по  отовка на сту ентите    ъ е и учители по 
приро ни науки с о ле  формиране на клю-

чови компетентности се  етерминира от  и-

намиката в социално-икономическите усло-

вия и  емо рафските тен енции в нашата 

страна. Реализирането на европейската стра-

те ия за интели ентен, устойчив и прио  а-

ва  растеж, основан на икономиката на зна-

ния и иновации  изисква овла яването и акту-

ализирането на  а аптивни умения, които 

оси уряват конкурентноспосо ност и съот-

ветстват на потре ностите на пазара на тру а. 

Приоритет и пре извикателство за о разова-

телните институции е оси уряване на качест-

вена практическа по  отовка, от оваря а на 

съвременните потре ности и позволява а 

инте риране на мла ите хора в информаци-

онното о  ество. 

    О новените Държавни изисквания за при-

 о иване на квалификация „учител“ и Дър-

жавни о разователни стан арти за уче но 

съ ържание по химия и опазване на околната 

сре а“, влезли в сила от уче ната 2017/2018  .   

съ о мотивира из ора на настоя ата тема 

пора и засиления акцент върху овла яването 

на ключови компетентности. О раничените 

познания по приро ни науки на  ъл арските 

ученици и липсата на умения за решаване на 

про леми в реален контекст съ ласно резул-

тати от ре ица меж унаро ни проучвания 

наре  с ре уцирането на хорариума по при-

ро ни науки и  съ ествува ите про леми, 

свързани с практическата по  отовка на  ъ-

 е ите учители разкриват нео хо имостта от  

прила ане на съвременни техноло ични и ме-

то ически решения в  о разователно-

изсле ователското пространство на универ-

ситета и в уче но-възпитателния процес в 

учили е.    

Целта на научното съо  ение е  а се отк-

роят мето ическите измерения на  по  отов-

ката на стажант учителите по приро ни науки 

с о ле  формиране на ключови компетент-

ности. 

Тезата, която се отстоява в настоя ата 

статия е, че системната и  мето ически о ез-

печена компетентностноориентирана практи-

ческа  ейност  и мо ла  а по помо не в  о-

ляма степен по  отовката на  ъ е ите учи-

тели по приро ни науки и  а  и ориентира 

към формирането на ключови компетентнос-

ти у учениците. 
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Анализът на литературата по про лема 

позволява  а се открои разноо разието във 

виж анията на изсле ователите относно съ-

 ържателните компоненти на понятието клю-

чови компетентности, свързани с раз ирането 

и използването на приро ните науки за реша-

ване на конкретни житейски про леми:  

 научни знания и използването им за 

 ефиниране на про лем, овла яване  на нови 

знания, о ясняване на научни явления и про-

цеси и извеж ане на ар ументирани заключе-

ния; 

 раз иране на осо еностите на при-

ро ните науки като част от познанието на 

света; 

 осъзнаване на начина, по който при-

ро ните науки оформят нашата материална, 

интелектуална и културна сре а; 

 овла яване на мето и за научно изс-

ле ване и умения за научно мислене; 

 ценностно отношение,  мотивация за 

решаване на про леми, за участие в научни 

 искусии, критична оценка на риска от изпол-

зване на научните теории. 

Осо ено внимание се о ръ а на научното 

изсле ване като сре ство и научното о ясня-

ване като цел на приро ните науки. 

Акцентът е поставен върху  компетентнос-

ти, които отразяват ключови познавателни 

спосо ности: опре еляне на научни про ле-

ми, научно о ясняване на приро ни процеси 

и явления, използване на научни  анни и   о-

казателства. 

Осо ено значимо съ ържателно измерение 

на ключовите компетентности по приро ни 

науки е отношението,  емонстрирано като 

интерес към приро ните науки, у е еност в 

нео хо имостта от научни изсле вания, от о-

ворност към околната сре а [1], [2]. 

За целите на настоя ото изсле ване прие-

мам, че формираната компетентност  може  а 

се раз леж а като комплексно инте рално 

свойство и характеристика  на личността, 

позволява и активно проявление на су екта 

в жизнена  ейност като включва инте рирани  

знания, умения и отношение към извършва-

ната  ейност в конкретна ситуация и кон-

текст.  В тази връзка съ ържателните призна-

ци на ключовите компетентности са  знания, 

умения, навици, опит, мето  на  ейност, спо-

со ности, отношение, мотивация,   отовност, 

за  извършване на опре елена  ейност в  а ен 

контекст. 

Съ ласно о новените уче ни про рами по 

Химия и опазване на околната сре а о ласти-

те на компетентност (класификация на ве-

 ествата и   номенклатура, строеж и свойства 

на ве ествата, значение на ве ествата и 

опазване на околната сре а, химични процеси 

и  експеримент, изсле ване и изчисления) са 

имплицитно о вързани с от елни ключови 

компетентности, а именно: компетентности в 

о ластта на  ъл арския език, умения за о  у-

ване на чуж и езици, математическа компе-

тентност и основни компетентности в о ласт-

та на приро ните науки и на техноло иите, 

 и итална компетентност, умения за учене, 

социални и  раж ански компетентности, 

инициативност и пре приемчивост, културна 

компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество, умения за по крепа на устойчи-

вото развитие и за з равословен начин на жи-

вот и спорт.  

В тази връзка стремежът при осъ ествя-

ване на практическата по  отовка на стажант-

учителите е  а се съз а ат по хо я и пе а-

 о ически условия в о разователно-

изсле ователското пространство на универ-

ситета и  в реална  учили на сре а  ъ е ите 

учители  а при о ият умения за  планиране, 

ор анизиране и реализиране на  уче но-

възпитателния процес, с о ле  пости ане на 

очакваните резултати, свързани с формиране 

на ключови умения у учениците по време на 

хоспетиране, уче на практика и стажантска 

практика. Зале налият в о новените Държав-

ни изисквания за при о иване на квалифика-

ция „учител“ увеличен хорариум на теку ата 

учена практика  (60 часа) и на стажантската 

практика (90 часа)   ава възможност за при-

ла ане във висока степен на интерактивни 

о разователни техноло ии, ориентирани към 

личността на сту ента и ученика. От осо ена 

значимост за практическата по  отовка на 

сту ентите е „ и актико-техноло ичната реа-

лизация на личностноориентирани техноло-

 ии на о учението, при които приоритетът е 

развитието на личността, ин иви уалните й 

спосо ности и ко нитивен стил“,  очертани  

от В.Шивачева [2, с.176, 182]. Стажант учи-

телите развиват професионално-значими ка-

чества, комуникативни, социокултурни,  

 раж ански, з равно-еколо ични   компетен-

тности, които  емонстрират в учили ни ус-

ловия в хо а на  взаимо ействие с учениците 

и управление на класа. 
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Експеримент 

 

За  а се очертаят възможностите на сис-

темната и мето ически о езпечена практи-

ческа  ейност за по пома ане практическата 

по  отовка на  ъ е ите учители по приро ни 

науки с о ле  формиране на ключови компе-

тентности у учениците е прове ено прео ра-

зува о изсле ване съо разно разра отен и 

апро иран теоретичен мо ел, чиято практи-

ческа реализация се извършва  със сту енти 

от специалност Химия в Университет „Проф. 

 -р А. Златаров“, учители настойници  и с 

ученици  от    азови учили а в  р. Бур ас- 

Приро оматематическа  имназия „Ака . Н. 

О решков”,  Гимназия с препо аване на ан -

лийски език „Гео Милев”, ОУ „Братя Мила-

 инови“. Разликата в пе а о ическите усло-

вия в експерименталните  рупи (ЕГ)  и конт-

ролните  рупи (КГ) е в съчетаването на мето-

 ите на ра ота, акцентиране на опре елен ви  

уче ен експеримент. По време на хоспетира-

не, уче на и стажантска практика стремежът 

е насочен към проектиране, ор анизиране и 

съз аване на по хо я а сре а, която  а по -

помо не професионалната практическа по -

 отовка на стажант-учителите по приро ни 

науки с о ле  формиране на ключови компе-

тентности у учениците. В университетското 

о разователно и изсле ователско пространст-

во сту ентите усвояват ключови компетен-

ции, свързани с мето оло ията на научното 

изсле ване и приро ните науки, които те 

прила ат в  ъ е ата си  ейност в учили ни 

условия. Усилията на стажантите за намиране 

на оптимални мето ически решения са по по-

сока прила ането на пе а о ически инстру-

ментариум, който активизира и инте рира 

учениците в о  ите усилия за формиране на 

ключови компетентности при съо разяване с 

техните специфични о разователни потре -

ности и културни различия. В тази връзка 

осо ено внимание се о ръ а  на възможност-

та за  изсле ване и експериментиране, моти-

виране и стимулиране на изсле ователската  

експериментална  ейност, при която се оси-

 урява включване на су ектите в различните 

етапи на нейното  осъ ествяване.    Във всяка 

 рупа стажант-учителите участват в пе а о-

 ически ситуации и реализирането на от елни 

компоненти на уче ния процес, на различни 

типове и ви ове уроци върху конкретно 

уче но съ ържание и  прила ат  емонстраци-

онен и ла ораторен експеримент с акценти-

ране на  з равно-еколо ичните и пра матични 

аспекти.  

В експерименталната  рупа се реализира 

съчетаване на  експеримент в реална и  и и-

тална сре а, проектиране и мо елиране при 

засилена про лемност и евристичност на екс-

перименталните за ачи, рационално управле-

ние на експерименталната  ейност при съче-

таване на екипна и ин иви уална ра ота с 

компютърна про рама. В по-висока степен се 

използват възможностите на информацион-

ните техноло ии, на съвременните мето и на 

о учение, на интерактивни мето и, проекти-

ране, казуси,  искусия, творчески мето и, 

мо елиране, ситуационни и и рови мето и, 

 рупова ра ота, мултиме ия и осъ ествяване 

на елементи на уче но-изсле ователския по -

хо . 

Измерва се равни ето на вла еене на уме-

ния, навици, опит и мето  на  ейност за прак-

тическо прила ане на знанията в реална и  и-

 итална сре а чрез система от експеримен-

тални за ачи, решавани при практически кон-

тролни занятия. За ачите са с изразена пра -

матична и з равно-еколо ична насоченост и 

са свързани с  ло ални еколо ични про леми- 

изтъняване на озоновия слой, парников ефект, 

фотохимичен смо , киселинни  ъж ове, за-

мърсяване с тежки метали и  р. Тяхното ре-

шаване в  ло ален, национален и ре ионален 

контекст изисква инте риране на знания по 

приро ните науки и осъ ествяване на меж-

 упре метни връзки с пре метите Физика и 

астрономия, Биоло ия и з равно о разование, 

Математика (Приложение). 

Инструментариумът за оценяване включва 

целесъо разно съчетани тестови и практичес-

ки за ачи, ра отни листове и оценъчни карти. 

Изсле вани са различни аспекти  на ключови-

те компетентности на респон ентите: позна-

вателен аспект (знания  за факти, закони, за-

кономерности, теории  чрез експериментално 

изсле ваните химични о екти и явления), 

 ейностен  аспект (умения, навици, опит и 

мето  на  ейност за практическо прила ане 

на знанията в хо а на експериментирането по 

химия), ценностно- мотивационен аспект (ка-

чества,  отовност, на ласа, отношение към 

извършваната експериментална  ейност, кри-

тична оценка). Използваните мето и за изс-

ле ване включват: пе а о ическо експери-

ментиране,  иа ностично тестиране, целена-

сочено и ор анизирано в система на лю ение 

мето и за математико-статистическа о ра-

 отка.   
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Резултати и обсъждане 

 

Графичните зависимости она ле яват 

тен енцията за прео ла аване на високите 

постижения на учениците от 

експерименталните  рупи (ЕГ) и на сре но 

ниво за контролните  рупи (КГ) по 

изсле ваните показатели. 

Компетенциите за планиране и провеж а-

не на експериментално-изсле ователска  ей-

ност и оценяване на резултатите от научно 

изсле ване  са съ ествен аспект на ключови-

те компетентности, тъй като  са свързани с 

овла яване на  мето ите за научно изсле ване 

и умения за учене. Поставянето на учениците 

от ЕГ в ролята на преоткриватели и изсле о-

ватели има за резултат повишаване на отно-

сителния  ял на тези от тях, които  емонст-

рират високи постижения 30,00 % спрямо КГ 

22,73% (фи .1).Различия от 10 пункта  в пос-

тиженията на учениците в полза на ЕГ 

(36,36%) се на лю ават по отношение на 

уменията за формулиране на хипотеза, изпол-

зване на научни  анни и  оказателства за ре-

шаване на про лем. Около 50 % от респон-

 ентите от КГ спрямо 18,18% от ЕГ  емонст-

рират  ниско равни е по отношение на из-

вършване на ло ически операции, разчитане  

и изра отване   рафики, та лици, схеми,  и-

а рами, мо ели,  и итални компетенции, раз-

криване на тен енции и зависимости, пренос 

на знания и умения в нестан артни ситуации, 

оптимално решаване на про леми, критично 

мислене,  енериране на алтернативни и еи, 

осмисляне на со ствения опит в личен, о -

 ествен и  ло ален контекст (фи .2).  

 
Фиг.1. Степен на  овла яване на мето и за 

научно изсле ване и умения за научно мислене 
 

 

 
Фиг.2. Степен на формиране на  компетенции 

за използването на знанията по приро ни науки за 

решаване на конкретни про леми  

 

Осо ено значимо съ ържателно измерение 

на ключовите компетентности са пра матич-

ните аспекти, свързани с възможността за из-

ползване на научни  анни и   оказателства в 

 ло ален, национален и ре ионален контекст. 

По този показател се на лю ава значително 

завишение (с 16,36 пункта) на относителния 

 ял на от оворите „високо равни е“ на рес-

пон ентите от ЕГ 30,00% спрямо тези от КГ 

13,64% (фи .3). 

 

 
Фиг.3 Използване на научни  анни и   о-

казателства в  ло ален, национален и ре ионален 

контекст 

 

Важен съ ържателен компонент на 

приро онаучната  рамотност е от оворното 

отношение към з равето и околната сре а, 

свързано с емоционално-ценностното 

отношение, умението за оценка и управление 

на риска. Емпиричните  анни показват 

разлика от около 10 пункта в полза на 

учениците от ЕГ с  високи постижения. Тези 

резултати се свързват с възможностите на 

експериментирането в реална и  и итална  за 

оси уряване на сво о а в мисленето  и 

 ействията при управляване на мо ела, чрез 

който се симулира експериментът  ез 

з равно-еколо ични рискове (фи .4). 
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Фиг.4. Степен на формиране на компетентнос-

ти за  оценка и анализ (отношение) 

Извод.  Анализът на резултатите от прове-

 еното изсле ване потвърж ава тезата,че сис-

темната и  мето ически о езпечена компетен-

тностноориентирана  ейност в изсле овател-

ското и о разователно пространство на уни-

верситета  и мо ла  а по помо не в  оляма 

степен практическата по  отовката на  ъ е-

 ите учители по приро ни науки и  а  и ори-

ентира към формирането на ключови компе-

тентности у учениците в реални учили ни 

условия. Опре еля о значение имат профе-

сионалните и личностни качества на препо а-

вателя и стажант-учителя за съз аване на 

по хо я а о разователна сре а.   
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Приложение 

 

Задача 1. Причини за образуване и раз-

рушаване на озоновия слой 

Изтъняването на озоновия слой е е ин от 

 ло алните еколо ични про леми наре  с 

парниковия ефект и киселинните  ъж ове. 

Въпреки относително малкото количество 

озон в атмосферата (2.10
-6

 о .части,%), той 

има опре еля о значение за живота на наша-

та планета, тъй като  а сор ира  вре ните 

късовълнови лъчи на Слънцето и в значител-

на степен опре еля температурната структура 

на атмосферата. По   ействието на слънчева-

та ултравиолетова ра иация част от молеку-

лите на кислоро а  се раз раж ат  о високо 

реакционноспосо ни  атоми, които се 

свързват с молекули кислоро  и о разуват 

озон.  

                       

O + O2 + A           O3 + A*, 

 

къ ето: 

k1 – скоростна константа на реакцията, 

свързана с получаване на озон; 

А – частица, която не  оказва роля върху 

хо а на реакцията, но е нео хо има, за  а от-

ве е осво о ената енер ия като кинетична 

(напр. N2).   

По   ействие на слънчевата светлина с 

 ължина на вълната 290-320 nm  о разувани-

ят озон се разпа а на кислоро ни молекули  и 

кислоро ни атоми. 

       hν 

О3  →  O2 + O 

Получените атоми  раз раж ат озона  о 

кислоро .   

                

О3 + О → 2O2, 

къ ето: 

k2 – скоростна константа на реакцията, 

свързана с раз раж ане на озона. 

 

1.1. Напишете кинетичното уравнение на 

процеса на раз раж ане на озона като изпол-

звате k2. 

1.2. Кои фактори  влияят върху стойността 

на  скоростната константа k2? 

1.3. Изразете равновесната константа  на 

процеса:  

             

 2О3           3О2   

1.4.Установено е, че ниската температура 

 ла оприятства изтъняването на озоновия 

слой. Посочете  ру и фактори.  

 

Задача 2. Механизъм на каталитичното 

действие на озонразрушаващите вещества 

Разр раж ането на озона се катализира  от 

азотни окси и,  хлорофлуоровъ лево оро и и 

 р., които се разпа ат фотохимично с от еля-

не на реактивоспосо ни  атоми. Например: 



 161 

NO + О3 →  NO2 + O2 

Посочете грешното твър ение за влияние-

то на  NO (катализатор) върху раз раж ането 

на озона: 

А) променя  равновесната константа на 

процеса; 

Б) променя  реакционния хо  на процеса; 

В) намалява активира ата енер ия  и уве-

личава скоростната константа; 

Г) участва в меж инни съе инения с из-

хо ните ве ества; 

Д) участва в хомо енен каталитичен про-

цес с озона. 

 

Задача 3. Фотохимичен смог 

При наличие на слънчева светлина и ин-

версионна метеороло ична о становка, 

свързана с  увеличено съ ържание на за-

мърсителите в по-сту ените влажни приземни  

слоеве на атмосферата се извършват фотохи-

мични процеси с участие на азотни окси и, 

въ леро ен окси  и въ лево оро и. Получава 

се тропосферен озон и  ру и токсични ве е-

ства със сълзотворно,   разне о  и за уша-

ва о  ействие, които о разуват  жълтеникава 

сива мъ ла, характерна за  олемите  ра ове с 

интензивен транспорт. 

Окисляването на метана при о лъчване със 

светлина се осъ ествява по схемата: 

                hν 

СН4 + О2 →  СO + 2Н2О                               

                hν                                                                    

СО + О3 →  СO2 + О2  

Опре елете как  е се промени скоростта 

на процеса ако емисията на метан се увеличи 

 ва пъти. Използвайте кинетичното уравне-

ние. 

 

Задача 4. Парников ефект 

Парниковият ефект се свързва с увелича-

ване концентрациите на СО2, СН4, Н2О-пари, 

NO и  р. в атмосферата. Е на от причините за 

този  ло ален еколо ичен про лем е из аря-

нето на различни  орива вкл. метан, което се 

изразява с уравнението: 

СН4( ) +2O2( ) = СО2( ) + 2Н2О(т) + 890,35 

kJ/mol 

Приложете закона на Хес  и изчислете то-

плината на о разуване на метан като изпол-

звате термохимичните равенства:   

С(тв) + O2( ) = CO2( ) + 393,51 kJ/mol 

H2( )+ ½ O2( ) = H2O(т) + 285,84 kJ/mol. 

Задача 5. Химично равновесие 

Въ леро ният окси  е  езцветен силно 

токсичен  аз, чието използване е свързано със 

з равен  риск, тъй като е кръвна отрова. 

Съ ържа се в  про уктите на непълно  орене, 

експлозивните процеси, отра отените  азове 

от ДВГ, в ци арения  им и  р. За за ита се 

използва специален противо аз с катализатор  

(MnO2 и CuO)  за окислението му  о СО2. В 

зависимост от условията е в сила равновесие-

то: 
CO( ) + ½ О2( )               CO2( ) + 283 kJ/mol.        

Посочете по хо я ите условия (темпера-

тура, наля ане, концентрация), които  ла о-

приятстват преиму ественото протичане на 

окислителната реакция, свързана с о езвреж-

 ане на СО. 

 

Задача 6. Анализирайте текста, отгово-

рете на въпросите, оценете здравно-

екологичния риск 

Получаването на олово от сулфи ни ру и 

в металур ията е пре ставено на схемата:     

                   C 

PbS → PbO → Pb 

Процесът на окисляване на оловния сул-

фи , наречен „пържене на ру ата“ протича 

при на ряване в излишък на кислоро :    

 2PbS + 3O2  → 2PbO + 2SO2.  

За ре укцията на  оловния окси    о метал 

се използва кокс (С).  

PbO  + С → Pb + СO  

А) Изразете електронните прехо и в урав-

ненията, като посочите ре уктора и окисли-

теля. 

Б) Какви еколо ични про леми съз ава от-

 еленият в атмосферата серен  иокси ?  

В) Оловото е силно токсичен тежък метал, 

който замества калция пре имно в  костите и 

зъ ите, като  и разрушава. При oтравяне с 

олово се появяват тъмни кръ ове от PbS по 

зъ ния емайл, тъй като в малки количества в 

устната кухина се съ ържа серово оро  H2S. 

Изразете със съкратено йонно уравнение вза-

имо ействието меж у оловните(2+) йони  и 

сулфи ните(2-) йони. 

Задача 7. Оценяване на важни за прак-

тиката вещества  
 Fe е  иоелемент, чието важно физиоло-

 ично значение  е изсле вано от  олемия  ъл-

 арски учен проф.  -р Асен Златаров. Не ови-

те проучвания разкриват участието на еле-

мента в мно о ензими, свързани с  ишането. 

Завишените концентрации на желязо са ток-

сични  за човешкия ор анизъм.  

Пре ложете начини за о езвреж ане на 

железните(2+) йони в отпа ни во и от черна-



 162 

та металур ия чрез тяхното утаяване с по хо-

 я и йони.  

Изразете реакцията със съкратено йонно 

уравнение. 

 

Задача 8. Разпознаване и приложение на 

вещества  

Разпола ате с  ве  ели кристални ве ест-

ва А и Б. Во ният разтвор на ве еството А 

оцветява пламъка в кереми еночервен цвят и 

се използва в ме ицината като се ативно (ус-

покоява о) сре ство. Ве еството Б  влиза в 

състава на а ския камък и при съприкоснове-

ние с кожата пре извиква черни петна. Не о-

вият разре ен разтвор притежава антисептич-

но  ействие и намира приложение в ме ици-

ната за промивка на рани. При смесване на 

разтворите на  вете ве ества се получава 

светложълта утайка В, която по   ействие на 

светлината се разла а с от еляне на сивочерен 

прах и червенокафява токсична течност. Про-

цесът е фотохимичен и е в основата на черно-

 ялата фото рафия. Опре елете кои са  трите 

посочени ве ества А, Б и В. Изразете с хи-

мични уравнения процесите на  исоциация на 

А и Б, о разуването на неразтворимото ве-

 ество В и не овото фотохимично разла ане. 

Означете със стрелка електронния прехо  и 

преценете кой от елементите е окислител и 

кой ре уктор. 

 

Задача 9. Решаване на проблем.  

Намирате се в затворено поме ение. Раз-

пола ате с ве ествата: NaCl, NaOH, Na2O2, 

NaClO, LiH. Кое от тях  е из ерете:  

А) за  а о о атите въз уха с кислоро  като 

имате пре ви , че свързва въ леро ния  иок-

си  и осво ож ава О2? Изразете с химично 

уравнение  взаимо ействието му с СО2 във 

въз уха. 

Б) за  а получите во оро  при взаимо-

 ействието му  с во а? Съе инението  се из-

ползва в спасителните пояси, жилетки, ло ки 

за  во ни спортове, кора и, самолети. за ото 

при контакт с во ата реа ира, като се получа-

ва най-лекият  аз во оро , който из ува спа-

сителната жилетка. Изразете с уравнение  

взаимо ействието на ве еството с во а. 

 

Зад. 10. Приложение на елементите 

Литиево-йонната  атерия (Li-ion)  се из-

ползва в преносими електронни устройства 

(мо илни телефони, смартфони, лаптопи, 

та лети, ме ицински уре и, MP3 плеъри), 

военни, електрически автомо или, мотоцик-

лети, космически приложения, фенери, които 

са  езопасни за околната сре а. При тях 

ано ът е изра отен от съе инения на лития, а 

разтворът (електролит) съ ържа соли на ли-

тия. 

А) Изразете превръ ането на литиевите 

атоми в йони. Посочете приликите и 

разликите меж у атомите и йоните на лития. 

Б) Посочете в какъв цвят  литиевите съе-

 инения  а рят свете ите ракети и фойер-

верки?  

В) Каква е мо ността (ватове/час W/h) на 

литиево-йонна  атерия  с параметри: 

Ра отно напрежение 3,7 V 

Големина на тока 1,6 А/h? 

 

Задача 11. Биологично действие на еле-

ментите 

Вариант А) 

Кой от посочените елементи по  ържа в 

равновесие кръвното наля ане, влияе върху 

нервната система и се съ ържа във всички 

вътрешни ор ани, течности (лимфа, кръв), 

тъкани на човешкия ор анизъм? 

а) натрий;         ) флуор;       в)  ром;       ) 

йо . 

 

Вариант Б)  

Кой от посочените елементи в човешкия 

ор анизъм ре улира киселинно-основното  

равновесие в кръвта и се съ ържа в стомаш-
ния сок по  формата на солна киселина? 

а) калий;           ) йо ;      в)  ром;        ) 

хлор. 

 

Задача 12. Оценка на риска 

Посочете  пре упре ителните знаци, изо-

 разени върху етикети на  почиства и препа-

рати, които се използват в  омакинството и 

съ ържат съответно: 

А) солна киселина  

Б) со а каустик. 
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ABSTRACT: Настоящата статия разглежда и анализира развитието на модната илюстрация през 

вековете. Обстойно се разглеждат разнородните фактори повлияли върху формирането, развитието и 

дизайна на модната рисунка през различните исторически епохи. Основен приоритет е изследването е 

анализирането на въздействието на техниките висок и дълбок печат върху дизайна на модната илюст-

рация през различните етапи на развитие.  

Key words: Fashion illustration, illustration, graphic techniques 

 

Въведение 

 

Възникването и развитието на модната 

илюстрация е интригуващ и сериозен проб-

лем, който занимава редица историци, учени, 

издатели, изследователи и ценители на изкус-

твото. В последните няколко десетилетия се 

наблюдава подчертан интерес към различните 

етапи на развитие на модната рисунка, които 

са обект на изследване в настоящата статия. 

Тенденциите протичащи в съвременната мод-

на илюстрация са любопитна област, която 

предстои да бъде описана и анализирана от 

специалистите. Фокусът в настоящия доклад 

е насочен към приложението на печатните 

техники в дизайн процеса на модната илюст-

рация и въздействието им върху цялостната 

визия на модната рисунка през вековете. 

 

Изложение 

Първата декада на XX век е изключително 

благоприятна тема за проучване и коментар. 

Периодът от 1900-1920 г. е класифициран от 

специалистите като златен век в развитието 

на модната илюстрация. Интересът към това 

самостоятелно обособило се направление в 

изкуството е огромен и е отразен в редица 

специализирани издания. Още от самото си 

възникване модната илюстрация попада в 

тясно взаимодействие с технологиите за ви-

сок и дълбок печат. Тази тенденция започва 

през ерохата на Ренесанса и се запазва до на-

чалото на двадесети век. Стилистиката харак-

терна за графичното изкуство дава сериознен 

отзвук върху визията на модните илюстрации 

през всички исторически епохи. Граюрата, 

офорта, акватинтата са техниките, чрез които 

модните изображения са били тиражирани и 

били разпространявани през вековете. Осно-

вен приоритет на настоящото изследване е 

анализирането на различните печатни техни-

ки: гравюра върху дърво, офорт, акватинта, 

плосък и тампонен печат, които са били вло-

жени при възпроизводството на модните 

илюстрации в първите специализирани изда-

ния за мода до началото на двадесети век. В 

подкрепа на основната теза е направен селек-

тивен подбор на едни от най-бележитите об-

разци от различни епохи, които включват 

разнородни изображения, корици на списа-

ния, вложки към книги. Анализирането на 

проблема дава богат материал за размисъл, 

съпоставка, анализ.  

През цялостното си съществуване модната 

илюстрация се развива с различни темпове 

като се наблюдават периоди на засилен подем 

и застой, но като цяло се установява една 

плавна тенденция на постепенно възходящо 
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развитие. Подемът е тясно обвързан с техни-

ческия прогрес и усъвършенстването на пе-

чатните технологии. Анализирайки разнооб-

разните книжни издания, сборници, журнали 

и списания достигнали до нас можем да конс-

татираме стабилна закономерност по отноше-

ние на взаимодействието на модната рисунка 

с другите форми на изкуството. Различните 

художествени стилове, които протичат в Ев-

ропа оказват пряко отражение върху стилис-

тиката, композицията, колорита и дизайна на 

модната илюстрация. Така например първите 

модни гравюри, които се появяват през епо-

хата на Ренесанса търпят сериозно влияние от 

общата стилистика характерна за епохата.  

(Фиг.1) 

 

 
Фиг. 1 Jacques de Greyn II, Venitas: Young 

woman with a Mirror, гравюра върху метал 

 

През шестнадесети век гравюрата и техни-

ката за висок печат са в разцвета си. Изобре-

тяването на първата печатна машина е рево-

люционно постижение, което дава сериозен 

тласък в развитието на книгопечата. Графич-

ната визия на чернобелите отпечатъци  пов-

лиява значително върху формирането на ди-

зайна на модната илюстрация. През първата 

фаза от нейното развитие се появяват редица 

книги с гравюри изработени от едни от най-

даровитите художници на века. На този етап 

модната илюстрация има подчертано графич-

на визия. Всички детайли от дрехата се изоб-

разяват изключително старателно, за което 

основна заслуга имат майсторството на авто-

рите художници и професионализма на гра-

вьорите, които вдълбават в материал всички 

фини щрихи, които участват в изграждането 

на обема.  

В илюстрациите към книгата „Habiti delle 

Donne venetiane”, изработени от знаменития 

венециански художник Giacomo Franco мо-

жем да проследим методичното полагане на 

всеки отделен щрих, с което се характеризи-

арт дървените гравюри от епохата на Възраж-

дането. (Фиг.2) 

 

 
Фиг. 2 Giacomo Franco, гравюра върху 

дърво към книгата „Habiti delle Donne 

venetiane” 

 

Книгата „Habiti delle Donne venetiane” е 

издадена за първи път през 1591-1610 г. във 

Венеция като в последствие била репродуци-

рана седем пъти. Изданието съдържа двадесет 

плочи изобразяващи красотата на венецианс-

ките дами. Художникът е пресъздал сватбени 

ритуали и моменти от ежедневието на вене-

цианската дама, като е вложил целият си 

творчески талант при конструирането на 

компоцицията. Сериозно внимание е отреде-

но на изработката на портрета и дрехата, кои-

то допълват обаянието на фигурите. За по-

голямо улеснение груповите сцени са съпътс-

твани с текст на латински и италиански. Този 

подход  допринася за цялостното възприятие 

на картината и пояснява сюжета. Интересното 

в случая е смелото решение на художника да 

съпостави образът на куртизанките редом с 

уважаваните дами, постъпка която възпрепят-

ства получаването на печатна привилегия за 

автора при публикуването на книгата, въпре-

ки това не можем да не се възхитим на вирту-

озното предаване на женската красота и гра-

ция, която струи от гравюрите. Илюстрациите 

много правдиво представят всички детайли на 

венецианския костюм, на които художника е 

обърнал специално внимание. Причината се 

корени в масовата практика през ренесанса, а 

и векове след това пищността на дрехата да 

бъде използвана като белег засоциална при-

надлежност. Благородниците и персоните от 
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висшето общество разполагали с финансови 

средства да носят дрехи от скъпи вносни ма-

терии и да се доверят на шивач, който да из-

работи дрехите по поръчка. Илюстрациите, 

които пресъздават сватбения ритуал предста-

вят младоженците по време на церемонията, 

докато друга е съсредоточена върху дамския 

портрет. (Фиг.2) Прелиствайки страниците на 

изданието читателят успява успешно да се 

потопи в истиския дух на епохата.(Фиг.3) 

 

 
Фиг. 3 Giacomo Franco, гравюра върху 

дърво към книгата „Habiti delle Donne 

venetiane” 

 

През следващите векове икономическият 

фактор, социалните и културни явления про-

тичащи в Европа повлияват драстично върху 

развитието и дизайна на модната илюстрация. 

През седемнадесети век се появяват и първи-

те цветни гравюри, които бележат следващо-

то ниво на развитие на модната рисунка. Поя-

вила се техниката на цветната гравюра. Пиг-

ментът  бил нанасян след изсъхване на масти-

лото на графичния отпечатък. На този етап 

можем да отбележим напредъка в техническо 

естество, които бележи визията на модната 

илюстрация. Старателното пресъздаване на 

гънките на платовете и подчертаният интерес 

към изграждането на обемите отлично се до-

пълва от присъствието  на цвета. Илюстраци-

ите от този период са пример за класическо 

изграждане на светлосянката. Всяка гънка от 

костюма е представена със светлина, полутон, 

колонна сянка и дори рефлекс. Сериозни уси-

лия биват вложени в хвърлените сенки, чиято 

функция е да осигуряват стабилно стъпване 

на фигурите. Моделите са поставени в ситуа-

ция на уживен разговор. Телата са представе-

ни в сравнително статични движения, оче-

видно възпрепятствани от сложната структу-

ра на костюма от този исторически период, 

въпреки това педантичното изграждане на 

всеки детайл ни дава богата информация за 

изобилието от дантели и апликации, с които 

са били обшити дрехите на висшата класа 

през барока и рококо. Най-големи усилия 

изисквали обемните прически и аксесоарите. 

Отделено е и внимание на екстериора, които 

също е разработен. Забелява се убедителното 

представяне на перспективата и степенуване-

то на отделните планове в композицията. 

Книгата „Personages de Qualité“ издадена през 

1680-1715  г. е един от най-подходящите 

примери за състоянието на модната илюстра-

ция през седемнадесети век. Квалитетното 

издание е било изработено под надзора на 

куратора на кабинета кралските печатници и 

съдържа богата колекция от цветни дървени 

гравюри. Благодарение на тази книга френс-

ката мода била пренесена във всички кралски 

дворове в Европа. Красивите цветни илюст-

рации мигновено грабнали жадните любители 

на стила и естетиката. (Фиг. 4) 

 

  
Фиг. 4 The Bonnart brothers, “Personages de 

Qualité”, гравюра с нанесено цветно покритие 

 

В началото на осемнадесети век модните 

гравюри станали толкова полулярни, че се 

превърнали в обект на всеобщо възхищение. 

Появил се засилен интерес от страна на ко-

лекционерите, които издирвали отпечатъци 

от цяла Европа. Граюрите започнали да се 

изработват чрез техниката на офорта - дълбок 

печат, която изисквала нанасяне на изобра-

жениято върху грундирани метални плочи. 

След киселинна обработка щрихите били ра-

зяждани и се вдълбавали в повърхността на 

метала. Така се предоставяла възможност за 

втриване на печатарското мастило в ецнатите 

области и прилагане на натиск посредством 
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валяка на печатарската преса.  Офортът бил 

изобретен като техника още през седемнаде-

сети век като едни от най-известните худож-

ници на барока са изпробвали възможностите 

на новата техника, която бързо се разпрост-

ранила на стария континент и постепенно из-

местила дървената гравюра като способ за 

печат. Металът предоставял по-големи въз-

можности за щриховка и се характеризирал с 

по-голяма здравина, което занижавало произ-

водствените разходи. Така цинкът и медта се 

превърнали в предпочитан материал за тира-

жиране на изображения, а дълбокия печат 

допринесъл за усъвършенстването на модната 

илюстрация. В периода 1778 до 1787 г. в Па-

риж бива отпечатана първата серия цветни 

модни гравюри „La Galerie des Modes et 

Costumes Français“. Плочите били изработени 

от група видни художници и гравьори, които 

вложили целият си талант в изработката на 

изданието. Колекцията имала изящно декори-

рана начална страница с пълното заглавие на 

изданието и цветни вложки, които били съп-

роводени от описателен текст вместен в бели-

те полета под отпечатъците. Високата худо-

жествена стойност на колекцията  била приз-

ната още в момента на нейното създаване. 

Иновативният подход към гравирането върху 

плаки и майсторското полагане на щриховка-

та будят възхита и днес в ерата на дигитални-

те технологии. Цветовете са запазили своята 

свежест и греят от хартиения лист. Към нас-

тоящият момент са запазени фрагменти от 

ценното издание, които се намират в частни 

колекции, въпреки това можем да отчетем  

прецизната изработка на всеки фрагмент от 

композицията. Цялата поредица ни дава ряд-

ката възможност да проследим промяната, 

която настъва в женски и мъжкия костюм 

през епохата на Реформацията. Колекцията 

плочи бива определяна като най-красивата 

сбирка гравюри от осемнадесети век. Ако се 

вгледаме по-внимателно в графиките можем 

да се убедим във виртуозното пресъздаване 

на мимиката, жеста и емоцията на моделите, 

което става възможно поради самата специ-

фика на гравюрата върху метал. Подходът 

към полагането на щриховката е пестелив и 

не конкурира цвета, а го допълва. Определено 

фигурите на моделите са представени във 

внимателно подбрани пози, които да предста-

вят костюма в най-добра светлина. Дамите са 

с леко приведени глави, с поглед изнесен из-

вън композицията, а кавалерите са заели по-

бедоносни наперени пози. В серията присист-

ват илюстрации, в които присъстват фигури 

изобразени в профил или в гръб към зрителя, 

което е направено с цел представяне визията 

на дрехата от всички възможни гледни точки.  

(Фиг.5) 

   

 
Фиг. 5 Claude-Louis Desrais, „La Galerie 

des Мodes“, серия цветни модни гравюри 

офорт 

 

В края на осемнадесети и началото на де-

ветнадесети век се появяват и първите модни 

журнали, които имали кратък живот, но пък 

висока художествена стойност. Едно от тези 

редки и много ценни издания е „Gallery of 

fashion” публикувано в Англия през 1794 -

1798 г.. Художникът илюстратор  Nikolaus 

Wilhelm von Heideloff работил в Париж до 

избухването на Френската революция след, 

което напуснал града и се преместил на ост-

рова. Художникът бил от най-търсените авто-

ри на модни миниатюри, изключително даро-

вит гравьор и дизайнер, който в Лондон про-

дължил своята творческа дейност. Запознанс-

твото с Rudolph Ackermann един от най-

успешните британски книгоиздатели довело 

до обмяната на опит и творчески идеи. Кола-

борацията между двамата артисти довела до 

съставянето на списанието „Gallery of 

fashion”. Изданието просъществувало в пери-

од от четири години и било замислено като 

луксозно ежемесечно списание. Цветните 

илюстрации били изработени в графичната 

техника акватинт. При тази разновидност на 

офорта металната плоча се поръсва с коло-

фон, след което се разяжда с киселина. Като 

резултат в графичният отпечатък се появява 

възможност за постигане на по-богата тонал-

ност и леки точковидни ефекти, които отлич-

но пасват на нежното излъчване на лондонс-

ките дами. „Gallery of fashion“ презентирала 
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техните елегантни тоалети по време на раз-

ходка, в операта, на концерт и други светски 

събития. Интересното при отпечатването на 

рисунките било ръчното нанасяне на цвета в 

допълнение с нанасяне на златна и сребърна 

украса върху определени области от костюма. 

На места били инкрустирани миниатюрни 

бижута, което значително повишило цената 

на изданието. Луксозната изработка била в 

пълен синхрон с художествения изказ. Чита-

телите получавали истинска естетическа нас-

лада, която изпитваме и ние съвременните 

дизайнери прелиствайки богато илюстрова-

ния журнал. Списанието имало кратък живот 

и поради високата си себестойност било дос-

тъпно само за тесен кръг от елита въпреки 

това заслужава да му бъде обърнато специал-

но внимание поради новаторския подход при 

изработката на гравюрите. (Фиг.6) 

  

 
Фиг. 5 Nikolaus Wilhelm von 

Heideloff, „Gallery of fashion“, акватинт 

 

През деветнадесети век модната илюстра-

ция придобива голяма популярност по целия 

свят. Появяват се редица периодични изда-

ния, които са запечатали на своите страници 

най-високите постижения на дизайнерите. 

Гравюрата продължила да бъде основното 

изразно средство за тиражиране на модните 

журнали. Офортът бил най-масово прилага-

ната техника за печат на книги вестници, спи-

сания. В опитните ръце на отлично обучените 

гравьори изниквали невероятни отпечатъци. 

Бумът на индустриализиацията в модата и 

установяването на траен мир способствал за 

развитието на нови тенденции, които благо-

дарение на периодичния печат мълниеносно 

се разпространявали в големите европейски 

градове. Париж се превърнал в световна кул-

турна столица и диктувал правилата в дамкия 

и мъкия костюм. Френските модни издания 

получили свои аналози в Германия, Италия, 

Англия и др. През 1821 до 1868 г. бил издаван 

седмичният моден журнал  „Petit Courier des 

Dames” който бил отпечатван извън Париж. 

Журналът имал компактен дизайн, брилянтно 

изрисувани илюстраци, който му спечелили 

първенството сред нароилите се седмични 

издания.  (Фиг.7) 

 

 
Фиг. 7 „Petit Courier des Dames”, гравюра 

върху метал 1854 г.  

 

През деветнадесети век гравюрата отстъ-

пила място на литографията. Тази техника 

била изобретена през 1789 г. от Алойс Зене-

фендер и се причислявала към плоския печат, 

тъй като щрихите, които се печатат се нами-

рат на една равна плоскост и не се нарушава 

структурата на материала както се работи при 

другите графични техники. Рисунката се на-

насяла с мазен молив върху  литогравски ка-

мък или метална плоча. В последствие влаж-

ността на листа отблъсквала мазната следа 

оставена от молива и посредством натис се 

отпечатвало изображението. След изсъхване 

ръчно били нанасяни цветовете. Такива 

илюстрации се появили в списанието “The 

Queen: The lady's Newspaper and Court Chroni-

cle”, което започнало да бъде издавано през 

1861 г. като вестник от осем страници с текст 

и преминало към модно списание с цветни 

илюстрации: литографии принтирани във 

Франция. (Фиг. 8) 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%81_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%81_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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Фиг. 8 “The Queen: The lady's Newspaper 

and Court Chronicle”, цветна литография 
 

В началото на двадесети век пикът в раз-

витието на модната илюстрация е белязан от 

появата на една нова графична техника нав-

лязла във Франция чрез японската култура. 

Това била “pochoir”, която бързо се развила и 

станала любимо изразно средство на модните 

илюстратори. При печатния процес се спазва-

ла следната последователност на действията: 

цветът се нанасял ръчно върху литографията 

на отделни слоеве. За тази цел се подготвяли 

шаблони за всеки отделен цвят. Френските 

печатари взаимствали технологията и дораз-

вили техниката, която водела началото си от 

тампонния печат използван при изработката 

на щампите на японските кимона. През 1890 

г. находчивият френски печатар Andre Marty 

я адаптирал за печатарските преси и започнал 

да произвежда книги. Идеята му се оказала 

много практична и дала тласък на развитието 

на модната илюстрация през епохата на арт 

деко и джаза. Така в околностите на Париж се 

появили няколко ателиета, които работели 

само в новата техника. Голяма част от списа-

нията издавани в началото на миналия век 

били отпечатвани чрез pochoir. Списанието 

“Journal des Dames et des Modes” излолзвало 

популярната техника, за цветните вложки в 

съдържанието както и за кориците. Знамени-

ти автори като Helen Dryden, Paul Iribe, Léon 

Bakst, Erté  и др. създали едни от най-

разкошните илюстрации посредством шаб-

лонната техника. (Фиг.9)  

През тридесетте години на двадесети век 

се фотографията изместила ръчната рисунка 

като метод за визуализиране на дрехата и мо-

дела. Появили се корици на списания, които 

били изработени само чрез фотогравюри, но и 

те постепенно били заменени от сники. В 

краят на двадсети век интересът към ръчната 

рисунка и модната илюстрация провокира 

създаването на редица нови техники, които 

обаче не могат да се сравняват с образците от 

миналото.  

 
Фиг. 9 Léon Bakst, “Journal des Dames et 

des Modes”, ръчно оцветен pochoir върху ли-

тография, 1912 г.  
 

Заключение 

Техниките за висок, дълбок и плосък печат 

са мощният катализатор повлиял върху фор-

мирането и развитието на модната илюстра-

ция. През вековете дизайнът и колорита на 

модните рисунки били подчинени на законите 

на графичното изкуство, което довело до съз-

даване на една силна взаимовръзка между 

двете форми на изкуството. Днес от разстоя-

ние на времето ние съременните дизайнери 

изследваме, анализираме и черпим вдъхове-

ние от тези невероятни шедьоври принадле-

жащи към богатото световно културно нас-

ледство. 
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TOURISM AND TOURIST ACTIVITY AS A FACULTATIVE DISCIPLINE FOR STUDENTS 

OF UNIVERSITY "PROF. DR ASSEN ZLATAROV"- BURGAS 

 

Nina Bogdanova 

 
ABSTRACT: Department of Sport and Animation at the University "Prof. Prof. Asen Zlatarov” - city of 

Bourgas, offers tuition in facultative discipline "Tourism and tourist activity" as a modern and attractive sport 

for increasing the activity and motivation of the young generation. Students from second, third and fourth year of 

study can participate in the discipline and to increase the efficiency of the learning process. The report briefly 

outlines the significance of tourism as an important health activity, educational development, psycho- physical 

fitness and social development for students. The motivation and choice of the students to participate in the 

faculties of this optional discipline is analyzed, as well as the students satisfaction with the tourist events. 

Key words: students, faculty discipline, tourism and tourist activities, health, activity and motivation 

 

Въведение 
 

Науката отдавна е доказала, че 

единствения ефективен начин да се 

противодейства на вредните последици от 

хиподинамията е движението и активната 

двигателна активност. Затова приучването 

към системни занимания със спорт трябва да 

започне от ранна детска възраст, за да може в 

последствие да се превърне в потребност. 

Постоянно променящата се 

действителност поставя нови по-високи 

изисквания към младото поколение. 

 Студентите предявяват нови и по-високи 

изисквания към предлаганите спортни 

дейности, което от своя страна води до 

въвеждането на нови форми на организация, 

свързани с активното им участие и създаване 

на възможности за социални изяви чрез 

участие в организирани спортни дейности. 

Предлагането на зумба, фитбол, петанка, 

табата, народни танци, социални танци 

(салса, бачата), велопоходи, туризъм са 

предпоставка за повишаване на двигателната 

активност и социализация на студентите.  

Туризмът по своята същност представлява 

сложно социално явление, което обхваща и 

свързва различи страни от многообразната 

човешка дейност. Той преди всичко е част от 

физическата култура и е призван да 

подпомага всестранното развитие на 

човешката дейност. Туризма като специфичен 

вид двигателна дейност се практикува на 

открито в контакт с природата. 

 Въздействието на природните фактори в 

съчетание с правилните движения и 

неповторимата околна среда е многопосочен. 

 Здравно-рекреативно значение в процеса 

на туристическата практика оказват 

природните фактори. Слънцето, въздухът и 

фитоницидите в него, водата, слънчевата 

радиация и др. оказват закалителен ефект. В 

резултат на това се повишава устойчивостта 

на организма срещу респираторните 

(простудни) и заразни заболявания. 

Още в училище учениците от 1- 4 клас се 

запознават с туризма и туристическата 

дейност на организираните мероприятия „ 

Горско училище“, както и в трети 

(допълнителен) учебен час по физическо 

възпитание и спорт за по-горен курс. „От 

учебната 2004/2005 г. със Заповед № РД 09-

1038 от 27.07.04 г. се въвежда трети 

(допълнителен) учебен час по физическо 

възпитание и спорт за учениците от І до ХІІ 

клас. Той се реализира под формата на 
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модули, съгласно решение на Педагогическия 

съвет на училището, съобразно училищната и 

предоставената му общинска или държавна 

спортно-материална база, квалификацията на 

учителите по физическо възпитание и 

традициите на училището и региона.“ 

(Игнатов, Богданова, Герджикова) 2016, с. 

288). В настоящия момент в българското 

училище преобладава и продължава да 

нараства обемът на учебната работа в 

областта на сензорното и умственото 

развитие на учениците. Редица публикации 

върху проблема за застоялия начин на живот, 

причините за това, както и необходимостта от 

търсене на различни пътища и социално-

педагогически решения за увеличаване на 

двигателната активност на учениците. 

 Туризма представлява една от най-

привлекателните форми за спорт сред 

природата. Той би бил много полезна и 

достъпна форма за практикуване и от 

студентската младеж. 

Ползите за организма от практикуването 

на туризъм сред природата са големи: 

 

1.Здравен ефект 

При астма и алергия  - лекарите са еди-

нодушни, че най-доброто лечение за деца, 

които страдат от астма или алергия, е да пре-

карват повече време в планината. Чистият 

въздух подпомага преодоляването на тези 

проблеми, повишава съпротивителните сили 

на организма и допринася за правилния иму-

нен отговор към алергените. 

При бронхит и синузит  - деца, страда-

щи от дихателни проблеми като бронхит, чес-

ти пневмонии, хронични белодробни болести 

или проблеми със синусите, също е добре да 

се възползват от чудесното въздействие на 

планината. Препоръчителни са разходките в 

местности, в които преобладават иглолистни 

дървета. Прохладните зелени гори са зареде-

ни с отрицателни йони, които имат изключи-

телно полезен ефект върху организма. Кон-

центрация в планините е 2000 – 4000 отрица-

телни йони на кубичен сантиметър, а в замър-

сената градска среда тази концентрация е са-

мо 100 – 200. 

Срещу затлъстяване  - планинските раз-

ходки са чудесен начин да се преборим с над-

норменото тегло, което става все по-голям 

проблем при най-малките. Мръсният въздух, 

нездравословното хранене и заседналият на-

чин на живот в големия град често водят до 

този негативен резултат. За разлика от целе-

насоченото спортуване в зала или фитнес, 

планината е естествен източник на физическо 

натоварване, което неусетно извайва муску-

латурата при малки и големи. Съчетайте раз-

ходките в планината със здравословен режим, 

на хранене, в който да присъстват храни бога-

ти на фибри и витамини. 

За здрав дух и здраво тяло  - един 30 

минутен преход в планината е достатъчен, за 

да се заредим с положителна енергия и добро 

настроение. Увеличава сърдечносъдовата из-

дръжливост. Заздравява мускулатурата. По-

добрява храносмилането. Предпазва от став-

ни проблеми. 

2. Социално явление - бясната скорост на 

съвремието оставя малко време за общуване 

със семейството и приятелите, интернет и 

електронни приспособления разделят и аб-

сорбират вниманието. Излизането сред при-

родата, организираните походи и излети спо-

магат за изграждането на нови социални кон-

такти, човешки взаимоотношения и взаимо-

помощ. 

3. Образователно– възпитателно значение 

– туризма и туристическата дейност 

разширяват познанията за света. Чрез него се 

опознават природни и исторически 

забележителности. Разнообразието от 

дървесни видове, растения, животни и 

красиви гледки, правят разходката в 

планината безценно съчетание между 

полезното и приятното, което създава у 

децата любов към природата и им помага да 

научават в движение повече за нея. 

4. Благоприятства значително психичното 

здраве на човек. Чувството за щастие, което 

поражда по-дълготрайният контакт с 

природата води до повишаване 

произвеждането на DHEA – хормона на 

младостта. Също така прояснява ума, носи 

висок емоционален заряд, изживяване на 

положителни емоции и е отлично средство за 

стрес и депресия. Туризма повдига духа, 

зарежда с нова енергия, откъсва 

практикуващите макар и за кратко от 

ежедневните проблеми.  

5. Екологично значение - редовното изли-

зане сред природата води до създаване на 

трайни и полезни навици за общуване с при-

родата, повишаване на екологичната култура 

и опазване на околната среда. 

Най- кратко можем да определим туризма 

като форма на активна почивка, целяща да 

укрепи здравето на човека и да разшири него-

вите познания за света.  
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Актуалност 

 

„Правилник за прилагане Закона за 

физическото възпитание и спорта, Глава 

четвърта, Спорт за всички и социален 

туризъм.  

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2014 г., в 

сила от 11.04.2014 г.) Министерството на 

младежта и спорта разработва програми за 

подобряване на условията за широко 

достъпно практикуване на физически 

упражнения, спорт и социален туризъм. 

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в 

сила от 11.01.2011 г., изм., бр. 33 от 2014 г., в 

сила от 11.04.2014 г.) Министърът на 

образованието и науката съгласувано с 

министъра на младежта и спорта определя 

минималните задължителни изисквания за 

практикуване на социалния туризъм от 

учащите се, в т. ч. от хората с увреждания, в 

учебно и неучебно време.  

(2) Практикуването на социалния туризъм 

се организира от студентските и училищните 

спортни клубове и секции, от туристическите 

сдружения и от други организации, 

осъществяващи социален туризъм.“(5) 

2. Направената интернет справка показва, 

че в повечето университети е застъпен туриз-

ма и туристическата дейност под различна 

форма: 

 

Таблица 1 Висши училища с развит туризъм и туристическа дейност 

 

Изложение 

 

Учебната програма по физическо възпита-

ние и спорт в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“- Бургас, задоволява спортните же-

лания и интереси на студентите. Катедра 

„Спорт и анимация“ предлага на студентите 

от втори, трети и четвърти курс да запишат и 

изучават факултативно дисциплината „Тури-

зъм и туристическа дейност“, която включва: 

1.Пешеходен туризъм: 

Отличителна черта на пешеходния тури-

зъм е, че предвижването се постига чрез собс-

твената мускулна енергия. Правилната техни-

ка на ходене осигурява съхраняване на силите 

за по- дълго време. Тя трябва да отговаря на 

основните изисквания на биомеханиката, да е 

икономична, равномерна и ритмична. Основ-

ното натоварване е върху долните крайни-

ци.В зависимост от поставените цели и зада-

чи , времето, с което се разполага и възрасто-

во-половите особености на групата отделните 

видове туризъм могат да се практикуват под 

различни форми.  

- Излет – това е лека и достъпна туристи-

ческа проява, за чието организиране не е не-

обходима специална екипировка и сложна 

подготовка. Провежда се обикновено в близ-

ките до населеното място околности по пред-

варително набелязан маршрут. Основната за-

дача в рамките на един ден е да се даде въз-

можност за активен отдих. 

- Екскурзия – като форма на туристическа 

практика в известен смисъл се доближава до 

излета, но екскурзията има и учебен характер. 

Маршрутите се подбират така, че участници-

те да получават нови знания в различни об-

ласти на науката. По своята продължителност 

№ Висши училища Туризъм и туристическата дейност 

1. Стопанска академия  

„Димитър Апостолов Ценов” – Свищов 

За любителите на туризма редовно се организират 

походи по предварително утвърдени маршрути 

2. Университет за национално и световно 

стопанство – София 

Един от спортовете, които предлагат на своите 

студенти е туризъм 

3. Югозападен университет  

"Неофит Рилски" – Благоевград 

Предоставя възможност за избор на обучение 

(овладяване на основни спортно-технически умения) 

по ориентиране и пешеходен туризъм 

4. Русенски университет  

“Ангел Кънчев” – Русе 

Създадено спортно туристическо и природозащитно 

дружество "Академик" – Русе с клубове по 

пешеходен туризъм, група "Туристи- планинари", 

клуб по коло туризъм и планинско колоездене 

5. Икономически университет – Варна Представителен отбор по спортно ориентиране, 

които нееднократно са завоювали престижни 

награди от регионални, национални и международни 

състезания 

6. Университет  

„Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас 

Предоставя на студентите да вземат участие в 

организирани пешеходки и вело походи, излети и 

екскурзии 
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екскурзията може да надвишава значително 

излета, но тогава се съчетават няколко вида 

туризъм. При тази форма от голямо значение 

е ръководителят да бъде специалист в област-

та на задачите, които са поставени пред екс-

курзията. 

- Поход – това е една от основните форми 

за практикуване на туризма и съчетаване на 

всички особености на туристическата дей-

ност. Той се отличава със своята продължи-

телност, стриктна организация и необходи-

мост от значителна подготовка. Необходимо е 

внимателно да се подбере маршрутът, да се 

състави график по дни, който стриктно да се 

изпълнява. Походът може да има учебни, 

познавателни или изследователски цели. Те 

са подходящо средство за развиване на мо-

рално- волевите качества и физическата под-

готовка на туристите. 

2. Велосипеден туризъм: 

Велотуризъм представлява организирано 

пътешествие с велосипед, колело. За разлика 

от пешеходния туризъм в преходите с колело 

може да видите доста повече забележител-

ности в рамките на деня, а умората спрямо 

пешеходния туризъм е 3-4 пъти по-малка и 

пъти по-щадяща стави и мускули. Велосипе-

дът е удобен и за прикачване на багаж. 

„В синхрон с новото време и със създаде-

ните условия за практикуване на велосипеден 

спорт в гр. Бургас, с цел популяризиране на 

колоезденето като здравословен и осъзнат 

начин на живот в Университет „Проф.д-р 

Асен Златаров“ се учреди Велосипедно дру-

жество. Дружеството организира мероприя-

тия от общ характер, велопоходи, велоизлети, 

велоразходки, изгражда велостоянки в района 

на Университета, грижи се за възпитанието на 

студентите в системно и самостоятелно прак-

тикуване на този спорт.” (Богданова, Герджи-

кова, 2015, с. 91). 

- Вело разходки – социално мероприятие 

със спортен дух, което има за цел да мотиви-

ра участници, като изминават по-дълги разс-

тояния заедно. Индентифицират подходящи 

за велосипед маршрути за разходки в и около 

града. Създава навик за активно прекарване 

на почивките на колела. 

- Вело походи – подбиране на подходящи 

маршрути извън града с цел популяризиране 

велосипеда като удобно средство за предвиж-

ване до някой природни, културни и истори-

чески забележителности. 

3. Туристическо ориентиране: 

Туристическото ориентиране се явява като 

система от целенасочени действия на човека 

за ориентиране сред природата, за разчитане 

на средствата за туристическа комуникация и 

преминаване на определен маршрут с дости-

гане до крайната цел (обекти за настаняване, 

хранене). Правилното ориентиране при дви-

жение сред природата, особено в планината, 

може да се окаже жизнено важно за човека 

или групата, която е в непозната местност. В 

тази връзка се предлага в учебната програма 

на студентите съответната теоретична и прак-

тико-приложна специфична планинарска под-

готовка. 

- Ориентиране по природни знаци: ориен-

тиране по кората на дърветата, по слънцето, 

по разположението на мравуняците, по олта-

рите на църквите.  

- Ориентиране с помощта на компас. 

- Ориентиране по туристическа маркиров-

ка. 

Фактор за въвеждането на туризма и 

туристическото ориентиране в учебната 

програма по физическо възпитание и спорт 

като факултативна дисциплина е проучената 

готовност и желание на студента да участва в 

организирани походи.  

Целта на научната разработка e свързана с 

анализ на мотивите за участие на студентите 

в туристически мероприятия, с цел 

повишаване активността и мотивацията на 

младото поколение, за участие в учебната 

дисциплина и за повишаване на 

ефективността на учебния процес. 

 

Анализ на резултатите 

 

През месец ноември на учебната 2014/2015 

г. се проведоха две организирани екскурзии 

със студенти по маршрут Бургас - М. Търново 

– Бургас. Общия брой на участниците в 

екскурзиите беше 200 студента. Студентите 

посетиха и разгледаха православният храм 

"Успение Богородично" и историческия 

музей (включен е под № 7 в списъка на 100-те 

национални туристически обекта), които се 

намират в центъра на град Малко Търново. 

Преминаха по интерпретативен маршрут: 

„Прилепи в гората“ с дължина 5,5 км. Видяха 

древен тракийски некропол в местността 

Пропада. Комплексът се състои от 48 

надгробни тракийски могили, в които са 

открити плоски цистови гробове и 6 каменни 

гробници, датирани в периода ІV – І в.пр.Хр. 

Посетиха и водопад „Докузак” намиращ се в 
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региона на Малко Търново, на около 

километър от село Стоилово. Проведе се 

анонимна анкета. Изготвени бяха анкетни 

карти.  

На фиг. 1 се виждат мотивите и избора, 

който са направили изследваните студенти.  

 

 
 

Фиг. 1. Мотиви за участие на студентите в туристическите мероприятия 

и дейности на открито 

 

„Приятно, интересно развлечение, 

разнообразие, удоволствие“ от наученото и 

изживяното е мотив за 45% от изследваните 

участници, което от своя страна е 

продиктувано от тяхното голямо желание за 

приключения особено сред природата, да се 

забавляват с приятели в различна обстановка 

– 22%. „Подобряване на здравето, закаляване 

и коригиране на телесната маса“ е мотив за 

17%, което показва, че имат положително 

отношение към здравословния ефект от 

туристическата дейност, което е от 

съществено значение в нашето забързано 

ежедневие. 

8% от студентите смятат, че добър мотив 

за практикуване на туризъм е „Опознаване и 

изучаване на природата“, научават много 

нови неща за нашата родина и култура. 

„Колективен характер и възможност за 

взаимно опознаване“ избират като мотив 4%, 

младите хора обичат новите запознанства, а 

работата в екип ще им донесе големи ползи в 

следващите им начинания. Равен е процента 

на мотивите „Каляване на волята и духа 

подобряване на самочувствието и 

настроението“ и „Развиване на физически 

качества“ посочват 2% от студентите 

участващи в анкетата. 

„Установяването нивото на студентска 

удовлетвореност е един от инструментите за 

измерване на качеството на обучението. 

Студентската удовлетвореност е важен 

показател, който влияе върху очакванията и 

възприятията на студентите. След като е 

измерена, тя служи като индикатор за бъдещо 

устойчиво развитие и в значителна степен 

оказва въздействие както на студентския 

успех по време на следването, така и на 

усъвършенстването на преподавателската 

практика.“ (4) 

45% 

22% 

17% 

8% 

4% 
2% 2% 

Приятно,интерестно 
развлечение, 
разнообразие, удоволствие 

Желание за приключения, 
силни усещания и изненади 

Подобрение на здравето, 
закаляване и коригиране на 
телесната маса 

Опознаване и изучаване на 
природата 

Колективен характер и 
възможност за взаимно 
опознаване 

Каляване на волята, 
подобряване на 
самочувствието 

Развитие на физическите 
качества 
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В доклада бе проучена и 

удовлетвореността на студентите от 

проведените мероприятия. Получените 

резултати и техният анализ са представени 

по- долу. 

На Фиг.2 са представени резултатите, с 

които студентите са оценили как им се е 

отразило натоварването от похода и тяхната 

удовлетвореност от това. Като най-висок 

процент 45 % от студентите посочват, че 

удовлетвореността им от натоварването по 

време на похода е „много добра“, 39% 

оценяват като отлична и само 1%, като 

незадоволителна. 

 

 
Фиг. 2. Удовлетвореност от натоварване 

 

Удовлетвореността от придобитите знания 

от студентите (фиг. 3) по време на 

туристическата дейност се оценяват с 42% 

като отлични, следвани от 29% „много добра“ 

и „добра“ посочват 26% от студентите.  

Това показва много голям процент на 

удовлетвореност на студентите от при-

добитите знания по време на туристическия 

поход. Само 1% от студентите дават оценка 

„незадоволителна“. 

 От получените отговори може да се 

направи извода, че за студентите е важно 

наравно с физическото натоварване да 

усвояват нови умения и знания, да опознават 

нашата природа и култура. 

 
Фиг. 3. Удовлетвореност от придобитите знания 

На Фиг. 4 са представени резултатите свързани с тяхната удовлетвореност от 
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психическо разтоварване и стреса. Отлично 

се чувстват 36% от студентите. Като много 

добро оценка дават 47%, а отново неза-

доволителна оценка е 1%. Голяма част от 

студентите са усетили разтоварващото 

въздействие на похода сред природата върху 

техния организъм. 

 

 
Фиг. 4. Удовлетвореност от психическо разтоварване и стрес 

 

По отношение на факултативната 

дисциплина „Туризъм и туристическа 

дейност“ студентите отново отговарят с висок 

процент и оценяват обучението по дисципли-

ната, като „много добра“ с 51%, „отлична“ – 

27%, „добра“ – 19%, и 1% от анкетираните 

считат, че обучението по дисциплината е 

„незадоволително“. 

 

 
Фиг. 5. Удовлетвореност от туристическата дейност 

Изводи 

 

1. Въвеждането на нови форми на 

организация, свързани с желанията, нуждите, 

познанието на мотивите и интересите на 

студентите стимулира тяхното активното 

участие в спортната дейност. Интересът към 

спорта е резултат от взаимодействието на 

различни фактори, които насочват личността 

към спорта, създават убеденост за ползата от 
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спортуването и водят личността към активни 

занимания със спорт. 

2. В доклада са описани достатъчно 

доказателства за ролята, значението и 

актуалността на прилагането на туризма и 

туристическата дейност. Практикуването му 

допринася за укрепване на здравето, за 

всестранното физическо развитие, за 

стимулиране на трудова и умствена 

работоспособност и въобще за цялостното 

възпитание на студентите. Освен здравен 

ефект туристическата дейност води до 

намаляване на нервното напрежение и по-

пълноценно възстановяване на нервната 

система защото природната среда заменя 

ежедневната обстановка и отстранява 

обичайните стереотипни дразнители. 

3. Групата изследвани лица са 

удовлетворени от предлаганото обучение по 

тази дисциплина, техните очаквания се 

препокриват с предложеното обучение и 

дават положителна оценка на туристическата 

дейност. 

 

Препоръки 

 

1. Да се организират освен еднодневни и 

двудневни туристически походи за 

студентите. 

2.Да се разшири диапазона на 

туристическите маршрути. 

3.Катедра „Спорт и анимация“ да 

организира спортен туристически празник, в 

който да вземат участие и студенти и 

преподаватели на университета. 
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ABSTRACT: Nowadays and in the future we need knowledgeable, capable, thinking individuals with non-

standard thinking, affirming the best of their uniqueness. Appropriate methods and forms are needed for this to 

stimulate innovative thinking, to continuously improve the quality of training so that they can be trained and 

competitive on the labor market. For the formation of innovative thinking, it is necessary for children to be of-

fered tasks with such a focus. The article proposes examples that provoke their interest and desire to think ac-

tively and innovately. 

Key words: innovative thinking, innovation, education, children 

 

Въведение 

 
„Задачата е не толкова да видиш неща,  

които никой не вижда, 

колкото да измислиш нещо ново за 

 неща,  

които всички виждат,  

но не по същия начин като тебе”  

Шопенхауер 

 

В общество, в което основна характерис-

тика е промяната, водещ фактор са иновации-

те. Приоритетна е задачата, свързана с разви-

ване на иновационния потенциал. Шансът на 

детето  да оцелее, е да адаптира мисленето си 

съобразно новата организация на живот. Не е 

възможно да реши настоящите проблеми с 

мислене, не отговарящо на времето.  

Факт е, че децата днес, се раждат все по-

знаещи, по-можещи и новатори. Притежават 

отворената информационна система, която им 

позволява да се вписват навсякъде и във 

всичко. Това са личности, представляващи 

бъдещето и еволюцията, на които не след 

дълго предстои да се конкурират изцяло с 

технологичните реалности. „Съвременните 

деца са деца, изяло в стил „модерно мислене, 

притежават изключителен потенциал и афи-

нитет към нововъведенията и иновациите” 

(Тодорова, М., 2015, с. 112). Както посочва Н. 

Атанасов „Умението на адаптивност в съвре-

менната сложна икономическа и социална 

ситуация зависи от креативното интелигентно 

мислене и прилагане на информацията и зна-

нието в нови устройства, дейности и система 

(Атанасов, Н., 2016, с. 70). Ето защо, повече 

от всякога се налага откриване и прилагане на 

механизми за развиване на креативността и 

иновативното мислене. Нужни са много и 

различни подходи и инициативи за стимули-

ране проявата и развитието на способностите 

и талантите на децата още от ранна възраст. 

Необходима е не само мотивация, но и подк-

репа. Основната задача е да се определят ме-

ханизмите и начините за формиране и разви-

ване на инициативността. Важно е прилагане 

на подходящи образователни методи и средс-

тва, които да разчупят системата и децата да 

разгърнат своя потенциал, да усвояват добрия 

пример, да бъдат по-самостоятелни, по-

сигурни, по-предприемчиви и винаги да при-

емат правилните, а не емоционалните реше-

ния. 

Ако образованието не гарантира релевант-

ни знания, умения и нагласи за младите хора, 

няма как да се очаква те да творят и иниции-

рат нови продукти и подходи, както и учеб-

ните институции да бъдат центрове на инова-

ции. Решаващо значение има формирането на 

умения и компетенции, съобразени с потреб-

ностите на времето да станат задължителен 
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елемент на учебно-възпитателния процес. То-

ва, което може да се направи с цел осигурява-

не на високо качество на живот в бъдеще, е 

максимално доближаване до съвременните 

изисквания определящи успеха - практически 

ориентирано образование, нови технологии, 

иновативно мислене. 

 

Изложение 
 

Вероятността предприемачеството и ино-

вациите като инвестиция да имат най-висока 

възвращаемост в бъдеще е много голяма. От 

там и значимостта им като образователен 

проблем, перманентно нараства. Въпросът 

образователната системата изцяло да се адап-

тира към новите условия на пазара на труда и 

настоящите нужди на съвременните млади 

хора ескалира перманентно. Основните проб-

лемите са насочени към: 

- поставяне на акцент върху развиване на 

таланта и уменията на децата;  

- повишаване на грамотността; 

- повишаване на инициативността; 

- съществуващата бариера между теорията 

и практиката.  

За разрешаване на проблемите, отговор-

ността на родителите е водеща. Втора пози-

ция заема образователната среда, следвана от 

бизнеса. Той поема обучените кадри и ги ин-

тегрира в една адекватна среда - среда на 

предприемчивост и инициативност, която ги 

доразвива, усъвършенства и превръща в 

проспериращи млади хора, способни да бъдат 

успешни. „… във всяко дете има заложен 

стремеж за саморазвитие, самообучение и 

самоусъвършенстване. Ролята на възрастните 

е да стимулират този стремеж да се прояви, 

да мотивират реализиране на специфичното, 

което притежава то, като внимателно го 

предпазват от грешки и отклонения” (Тодо-

рова, М., 2017, с. 125). „Родителите носят 

особена отговорност, когато опознават и кул-

тивират уникалните умове на децата си” (Ли-

вайн, М., 2009, с. 12). „Днес по-важно от вся-

кога е, те да разполагат с необходимата ин-

формация, за да правят най-добрите прецен-

ки” (Серябряков, В., С. Лангер, 1999, с. 8). 

„Когато родителят записва детето си в първи 

клас, той има определени очаквания от учи-

лището като образователна институция. Това 

е мястото, на което детето се научава на зна-

ния и поведение, където намира нови прияте-

ли, където кара родителите му да се гордеят с 

него” (Дишкова, М., 2017, с. 30). Определено 

е мястото, което трябва отрано да изгради у 

децата начин на мислене, необходим както за 

обществото като цяло, така и за личните им 

успех и щастие. 

Наследено от миналото, образованието се 

осъществява еднопосочно от учителите към 

обучаваните, като от последните се изисква 

подчинение, послушание и целта е уеднаквя-

ване на всички. Знанията се натрупват меха-

нично. Не се представят достатъчно примери 

и факти от реалността. Стимулирането на са-

мостоятелно мислене, любопитство, търсене 

на информация извън учебниците и другите 

източници, както и работата в екип не са дос-

татъчно застъпени. Ролята на учителя се ос-

новава на властта, с явни предпочитания към 

мотивираните, активните деца и пренебрегва-

не на онези, които се нуждаят от повече вни-

мание и усилия. В резултат последните много 

бързо губят желание и се демотивират. Прие-

мат, че са „слаби” и е безсмислено да полагат 

усилия. Основна грешка е диференциацията 

„силни” и „слаби”, „справящи се” и „неспра-

вящи се” деца. Всички притежават и е нужно 

да развиват своя потенциал. Важно е да се 

насърчава аналитичното, инициативното 

мислене, самостоятелното установяване на 

изводи, проявената активност и решителност, 

формирането на умения да откриват, да пра-

вят избор и да поемат последствията от него, 

да решават практически проблеми, да работят 

в екип, да получават обратна връзка. Още в 

ранна възраст да преценят силните си страни, 

да се мотивират от постигнатото, което да 

провокира у тях желание за учене. За това са 

нужни гъвкави и алтернативни форми на обу-

чение. Игнориране на наказателните санкции. 

От съществено значение е учителите да се 

развиват перманентно спрямо потребностите 

на децата и постигнатите от тях резултати. 

Образователната институция е пространс-

тво, където основното правило е уважение 

към всички, толерантност към различията и 

зачитане мнението на другия. Властната роля 

на учителя изцяло трябва да бъде заменена с 

тази на наставник, който разпознава индиви-

дуалните нужди на децата, който им помага 

да намерят мястото си и да се чувстват прие-

ти. Максимално да подпомага личностното 

им развитие и се отнася към всички деца с 

еднакво високи очаквания.  

В свое изследване М. Дишкова разглежда 

различните стилове на родителско и педаго-

гическо поведение. Авторката подчертава, че 

„авторитарният учител не одобрява „различ-
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ното поведение” и по никакъв начин не сти-

мулира креативността и творческото мислене. 

Напротив, всяко по-различно мнение се при-

ема за неспазване на правилата и се санкцио-

нира“ (Дишкова, М., 2017, с. 104).  

Според Х. Плакроуз учителите и родите-

лите трябва да развиват у децата онези спо-

собности, които ще са им необходими да жи-

веят в света извън училищните стени – свят, в 

който те ще се справят само, ако могат да 

вземат рационални решения, да планират 

ефективно, да уважават възгледите и идеите 

на другите (Плакроуз, Х., 1992, с.19). Ето за-

що „Децата трябва да израснат в обстановка, 

която набляга на самостоятелното мотивира-

не, мислене и оценяване” (Гатоу, Дж., 2010, с. 

19-20).    

Съществуват много възможности, които 

мотивират подрастващите още от ранна въз-

раст. Варианти са разнообразните добри 

практики; инициативи; занимания, изяло по  

избор на децата, формиращи гъвкавост и бър-

зина на ума; дейности, включващи разнооб-

разни игри, задачи и други форми, които про-

вокират мисленето и креативността. Предло-

жение, препоръчано от Европейския съюз, 

защото ако не се стимулира мисленето на де-

цата и не се създадат подходящи механизми, 

които да извлекат най-доброто от тях в обра-

зователната среда, няма как да бъде изградена 

силна икономика.  

В тази връзка стимулирането и развиване-

то на иновативно мислене има приоритетно 

значение. То провокира и създава новата ре-

алност. Осъществява се чрез излизане от рам-

ката и шаблона и продуциране на иновации. 

Изисква гъвкавост, широта, дълбочина на 

ума, творчество и креативност. Иновативното 

мислене е показател за способността да се 

измисли нов продукт, механизъм, технология, 

подход, т.е. формулиране и реализиране на 

нова идея. Свързано е с желание, активност, 

инициатива и амбиция за постигане на успех.   

Ежедневно, децата трябва да бъдат стиму-

лирани да мислят различно. Самостоятелно 

да дават предложения и посочват начини за 

реализиране на различни продуктивни идеи. 

Да обосновават отговора си и определят 

предполагаеми последствия. Мотивиращо е 

да им се предложат работилници, представ-

ляващи пространство за обмяна на мнение, 

дискусии, търсене на отговори и разсъжде-

ния. Обстановка, осигуряваща подкрепяща и 

непринудена атмосфера. Задачите, които им 

се поставят, да бъдат с умерена трудност и да 

провокират интереса и активността им. Пос-

тавени пред нови предизвикателства, децата 

нямат готови решения. Причина е липсата на 

рутинност, което именно им дава възможност 

за нов начин на мислене и действие. Голяма е 

ролята на асоциациите, които протичат бога-

то и свободно. Определящ е техния обем и 

уникалност. Това предизвиква висока степен 

на търсене и самостоятелна линия на мислене 

и поведение.  

Очакваните резултати са оригиналност и 

новаторство. Преодоляване на стериотипите, 

повишаване на адаптивността при променя-

щите се условия, създаване на иновативни 

продукти и механизми на действие в различ-

ни сфери. 

Вариант за формиране на иновативно мис-

лене е, децата да бъдат поставяни в ситуации, 

където им се предлагат задачи, изискващи да 

мислят и преценят как могат да конструират 

даден продукт, как да формулират идея, по 

какъв начин да спестят част от средствата или 

материалите, с които разполагат, как да из-

мислят решение на даден проблем и други. 

Важно предпоставка е, задачите да провоки-

рат положителни емоции, за да ги стимулират 

да мислят още по-задълбочено и да откриват 

все по-оригинални решения. Изискването е те 

да бъдат достъпни, интересни, реално прило-

жими. Представени чрез игров подход да 

формират качествата: решителност, увере-

ност, изпълнителност, инициативност, предп-

риемчивост. Да развиват умения като разпоз-

наване на възможност, вземане на решение, 

склонност към иновации, работа в екип.  

С цел илюстрация са предложени пример-

ни задачи, които се поставят на децата (еки-

пите). За решението им се определя време. 

Условието е: 

 Да си представят, че са собственици 

на хотел. Задачата е всеки екип да  предложи 

идеи, свързани с привличане на повече турис-

ти в хотела. 

 Всеки екип да изготви във вид на ски-

ца (рисунка) варианти на реклами на хотела, 

който притежава, с цел популяризацията му и 

посочи къде да бъдат поставени и/или публи-

кувани. 

 Да посочат идеи как би изглеждал 

един модерен дом на кученцето. 

 От наличните в занималнята играчки, 

предмети, дидактични материали и други 

средства, всеки екип да обзаведе модерно 

оборудвана стая за работно място по избор 

(лекарски кабинет, зъболекарски кабинет, 
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фризьорски салон, магазин, сервиз за коли и 

камиони, ресторант, сладкарница, офис и др.).  

 Да си представят, че са производители 

на стоки. Да предложат идеи каква по-

различна Великденска украса биха произвели, 

за да привлекат повече клиенти за празника. 

 Всеки екип трябва да изненада рож-

деника от групата, като го поздрави или му 

подари нещо нетрадиционно и различно. 

 Екипите имат задача да посочат по 

какъв начин биха предложили на пазара, про-

изведени от тях изделия, за да намерят мак-

симален брой клиенти. 

 Влизайки в ролята на репортери, все-

ки екип да измисли новина, която да съобщи 

пред останалите екипи. 

Постигнатите резултати, в случая не са от 

голямо значение. Важно е, у децата да сефор-

мират умения да мислят иновативно.  „Вис-

шата мисловна система на детето се активира 

винаги, когато то срещне информация или 

предизвикателства, чийто значение или ре-

шения не са видими” (Ливайн, М., 2009, с. 

263). Според М. Ибука „Ранното развитие в 

никакъв случай не е план, чиято цел е да се 

тъпчат децата с цифри и знания. То е начин 

да се започне предучилищното образование, 

което набляга най-вече върху въвеждането на 

нови опити в подходящия момент” (Ибука, 

М., 2015, с.15).  

Основната цел е децата максимално рано 

да открият себе, за да не стават заложници на 

професионална кариера, която не ги удовлет-

ворява. Факт, който е значима пречка в сис-

темата, спираща нейния растеж. Нужно е да 

се насърчават да бъдат оптимисти, да избират 

и следват точното за тях призвание, за да мо-

гат да се развиват перманентно и да успяват.  

 

Заключение 

 

Не са малко децата притежаващи предпри-

емчив дух и иновативно мислене, които имат 

интерес и желание да се развиват. Много са 

факторите обаче, явяващи се пречка за осъ-

ществяването му. Не по-малко са процесите, 

които лишават подрастващите от мотивация-

та им да бъдат образовани. Последствията 

като по-ниско равнище на интелекта се дъл-

жат на липсата на стимулиране на мисловни-

те и умствените процеси, формирането на 

вярна представа за околния свят и всичко 

случващо се в него. Децата излизат от учи-

лище без възможности за ориентация в об-

ществените процеси. Липсата им на доста-

тъчно знания е пречка да търсят и намират 

верни решения и ориентири в живота. Това 

определя и невъзможността от активното им 

участие в живота на страната. А основна за-

дача на образованието е готовността им да се 

включат в обществено-икономическия живот. 

Образованието трябва да бъде подчинено 

на бъдещето на света. Ако образователната 

система произвежда недостатъчно грамотни 

хора, които са извън равнището на компетен-

циите отговарящи на съвременността, систе-

мата със сигурност ще ги изхвърли, при което 

държавата ще „боксува” в икономическо от-

ношение. Нейният ангажимент е да задоволи 

образователните нужди, свързани със средст-

ва за максимално развитие потенциала на де-

цата, които ще допринесат добавена стойност 

за развитие на икономиката и на бизнеса.  
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