
УПРАВЛЕНИЕ И MANAGEMENT AND 
ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИКА И  PEDAGOGY AND 
КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО QUALITY OF EDUCATION 

 
 
 
 
 
 
 

УНИВЕРСИТЕТ UNIVERSITY 
“Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас  “Prof. Dr Assen Zlatarov”, Burgas 
Том 17 (3) 2021 Vol. 17 (3) 2021 

 



Главен редактор: 
проф. д-р Иван Димитров  
 
 
 
Научен борд, гост-редактори, 
рецензенти: 
 
проф. д-р Николай Дымченко  
проф. дпн Жанна Толысбаева  
проф. дпн Веска Шивачева 
проф. д-р Румяна Папанчева 
доц. д-р Божидара Кривирадева 
доц. д-р Красимира Димитрова 
доц. д-р Надежда Калоянова 
доц. д-р Елена Дичева 
доц. д-р Тинка Иванова 
доц. д-р София Ангелова  
доц. д-р Евгения Иванова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Управление и Образование 
ISSN 13126121 

 
 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 
Ул. „Проф. Якимов”, 1 
Бургас 8010, България 

Editor-in-chief: 
Prof. Dr. Ivan Dimitrov  
 
 
 
Scientific Board, Guest Editors and 
Reviewers: 
 
Prof. Dr Nikolay Dimchenko 
Prof. Dr hab. Zhanna Tolysbaeva 
Prof. Dr Hab. Veska Shivacheva 
Prof. Dr Rumyana Papancheva 
Assoc. Prof. Dr Bozhidara Kriviradeva 
Assoc. Prof. Dr Krasimira Dimitrova 
Assoc. Prof. Dr Nadezhda Kaloqnova 
Assoc. Prof. Dr Elena Dicheva 
Assoc. Prof. Dr Tinka Ivanova 
Assoc. Prof. Dr Sofia Angelova 
Assoc. Prof. Dr Evgenia Ivanova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Management and Education 
ISSN 13126121 

 
 

Prof. Dr Assen Zlatarov University 
1 “Prof. Yakimov”, Str. 
Burgas 8010, Bulgaria 



 3 

CONTENTS 
 
 
 

PEDAGOGY AND QUALITY OF EDUCATION 
  

ORGANIZATIONS OF THE ARTISTIC AND AESTHETIC ORIENTATION OF TRANSNISTRIA IN 
THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE REGION 
Nicolai Dimcenco 
 

7 

INFLUENCE OF ONLINE TRAINING ON DESIGN AND RESEARCH ACTIVITY 
Marina Dimitrova 
 

12 

TECHNIQUES FOR NEUTRALIZATION OF DEVIANT BEHAVIOR 
Maria Dishkova 
 

16 

CLINICAL SOCIAL WORK IN CONDITIONS OF A PANDEMIC 
Bilyana Velikova-Tsonkova, Maria Dishkova 
 

24 

MEDICAL EDUCATION DURING A COVID-19 PANDEMIC – CHALLENGES AND PERSPECTIVES 
FOR ACADEMIC STAFF 
Miglena Tarnovska, Rumyana Stoyanova, Rositsa Dimova 
 

34 

TYPES OF DISTANCE LEARNING  
Tereza Stefanova 
 

40 

OPPORTUNITIES AND RISKS IN THE FOREIGN LANGUAGE INTERACTION     TEACHER – MED-
ICAL STUDENT IN THE CONDITIONS OF COVID-19 
Teodora Valova, Boyka Petkova 
 

46 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FOREIGN MEDICAL STDENTS BY 
WORKING WITH AUTHENTIC TEXT 
Teodora Valova, Boyka Petkova 
 

52 

ANALYSIS OF QUESTIONNAIRE FOR DETERMINATION OF THE PRESENCE OF 
AGGRESSIVENESS AND THE MAIN REASONS FOR ITS APPEARANCE IN CHILDREN OF 
PRIMARY SCHOOL AGE 
Vesela Ivanova Bozhkova 
 

59 

INTERACTIVE METHODS OF NATIVE LANGUAGE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL 
Dalia Al-Khalil 
 

64 

GENERAL INTERACTIVE METHODS OF TEACHING BULGARIAN LANGUAGE LIKE A NATIVE 
AND LITERATURE IN PRIMARY SCHOOL  
Dalia Al-Khalil 
 

73 

THE DIAGNOSIS OF  FAMILY PROBLEMS IN THE ACTIVITIES OF THE SOCIAL PEDAGOGUE 
Elena Dicheva 
 

81 

THE FAMILY PROBLEMS AS A PRIORITY OF PRACTICAL ACTIVITY OF A SOCIAL PEDAGOGUE  
Elena Dicheva 
 

85 

FOR SOME ASPECTS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN A VIRTUAL ENVIRONMENT IN 
THE BULGARIAN SCHOOLS ABROAD 
Iliana Ilieva-Dabova 
 

92 

PECULIARITIES OF THE PROJECT ACTIVITY IN GEOGRAPHY AND ECONOMICS IN BULGARI-
AN SCHOOLS ABROAD 
Iliana Ilieva-Dabova 
 

102 

DEVELOPING OF SPEED-POWER OPTIONS IN CILDREN FROM PRIMARY SCHOOL AGE 
Dechko Ignatov 
 
 

107 



 4 

TYPES OF BILINGUAL EDUCATION 
Irina Mitarcheva 
 

114 

ТНЕ ASSOCIATIVE EXPERIMENT AS A METHOD FOR ASSESSING LANGUAGE COMPETENCE IN 
PRESCHOOL AGE 
Penka Valcheva 
 

119 

POVERTY AND SOCIAL INEQUALITIES AS FACTORS FOR DEVELOPMENT OF DEVIATIONS IN 
CHILD BEHAVIOR 
Daniela Racheva 
 

125 

EDUCATING FUTURE LISTENERS THROUGH PERCEPTION OF MUSIC IN PRIMARY SCHOOL 
AGE 
Smilena Smilkova 
 

131 

METHODS OF HEALTH CARE TRAINING IN A VIRTUAL ENVIRONMENT 
Tsveta Hristova, Ivanichka Serbezova 
 

134 

CREATIVE TECHNIQUES IN PROJECT-BASED LEARNING 
Nadezhda Kaloyanova 
 

141 

THE ATTITUDES OF FUTURE TEACHERS TOWARDS THE PROFESSIONAL ROLES OF THE 
TEACHER IN MONTESSORI ENVIRONMENT 
Tinka Ivanova 
 

148 

ADDAPTED APPROACH TO IMPLEMENTING MINDMAPS IN NATURAL SCIENCE TRAINING 
BASED ON SYNTHESIS WITH PRINCIPLES IN NATURE 
Boryana Todorova 
 

154 

  
  
  
  

 
 
 
 
 



 5 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 
 

ПЕДАГОГИКА И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ЕСТЕТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРИДНЕСТРО-
ВИЕТО В СОЦИОКУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕГИОНА  
Николай Дымченко 
 

7 

ВЛИЯНИЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ВЪРХУ ПРОЕКТНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙ-
НОСТ  
Марина Димитрова 
 

12 

ТЕХНИКИ ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ 
Мария Дишкова 
 

16 

КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ 
Биляна Великова-Цонкова, Мария Дишкова 
 

24 

МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 – ПРЕДИЗВИ-
КАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Миглена Търновска, Румяна Стоянова, Росица Димова 
 

34 

ВИДОВЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  
Тереза Стефанова 
 

40 

ВЪЗМОЖНОСТИ И РИСКОВЕ ПРЕД ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА МЕДИ-
ЦИНСКИ ЦЕЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 
Теодора Вълова, Бойка Петкова 
 

46 

ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ У ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ 
ПО МЕДИЦИНА ЧРЕЗ РАБОТА СЪС АВТЕНТИЧЕН ТЕКСТ  
Теодора Вълова, Бойка Петкова 
 

52 

АНАЛИЗ НА АНКЕТНИ КАРТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА АГРЕСИВНОСТ И ОС-
НОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВАТА МУ ПРИ ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
Весела Иванова Божкова 
 

59 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО В НАЧАЛНИТЕ КЛА-
СОВЕ 
Далия Ал-Халил 
 

64 

ОБЩИ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ, ПРИЛОЖИМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ 
Далия Ал-Халил 
 

73 

ДИАГНОСТИКАТА НА СЕМЕЙНОТО НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ В РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ 
ПЕДАГОГ   
Елена Дичева 
 

81 

ПРОБЛЕМИТЕ В СЕМЕЙСТВОТО КАТО ПРИОРИТЕТ В ПРАКТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА 
СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ  
Елена Дичева 
 

85 

ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВИРТУАЛНА СРЕДА В БЪЛГАР-
СКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА 
Илиана Илиева-Дъбова 
 

92 

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В БЪЛГАР-
СКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА 
Илиана Илиева-Дъбова 
 
 

102 



 6 

РАЗВИВАНЕ НА СКОРОСТНО-СИЛОВИ КАЧЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА 
ВЪЗРАСТ 
Дечко Игнатов 
 

107 

ВИДОВЕ БИЛИНГВАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Ирина Митърчева 
 

114 

АСОЦИАТИВНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ КАТО МЕДОТ ЗА ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
Пенка Вълчева 
 

119 

БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕВИАНТ-
НО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА 
Даниела Рачева 
 

125 

ВЪЗПИТАНИЕ НА БЪДЕЩИ СЛУШАТЕЛИ ЧРЕЗ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКА В НАЧАЛНА 
УЧИЛЩНА ВЪЗРАСТ 
Смилена Смилкова 
 

131 

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  ВЪВ ВИРТУАЛНА СРЕДА 
Цвета Христова, Иваничка Сербезова 
 

134 

КРЕАТИВНИ ТЕХНИКИ В ПРОЕКТНО БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ 
Надежда Калоянова 
 

141 

НАГЛАСИТЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ КЪМ ПРОФЕСОНАЛНИТЕ РОЛИ НА УЧИТЕЛЯ В 
МОНТЕСОРИ СРЕДА  
Тинка Иванова 
 

148 

АДАПТИРАН ПОДХОД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МИСЛОВНИ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕСТЕС-
ТВЕНИ НАУКИ, ОСНОВАН НА СИНТЕЗ С ПРИНЦИПИТЕ В ПРИРОДАТА 
Боряна Тодорова 

154 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM 17 (3) 2021 VOL. 17 (3) 2021 
  

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ЕСТЕТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА 
 ПРИДНЕСТРОВИЕТО В СОЦИОКУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА  РЕГИОНА  

 
Николай Дымченко 

 
ORGANIZATIONS OF THE ARTISTIC AND AESTHETIC ORIENTATION OF  

TRANSNISTRIA IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE REGION 
 

Nicolai Dimcenco 
 

ABSTRACT: The article is devoted to the activities of music and art schools of the Transnistrian region. The 
article examines the role of schools in the artistic and aesthetic education of children. 

Key words: educating, school, science, art, music 
 
В настоящее время дополнительное 

образование художественно-эстетической 
направленности решает социально значимые 
вопросы детской занятости и организации 
досуга, в художественно-эстетическом плане 
дополняет общее образование, создает 
условия для развития творческих и 
профессиональных интересов детей в самых 
разных областях искусства. 

Его основная цель заключается не в 
формировании профессионального музы-
канта, вокалиста, танцора, художника, а 
воспитание личности, осуществляемое 
средствами искусств, создание 
благоприятных условий для обогащения 
внутреннего мира учащихся, приобщения к 
ценностям мировой художественной куль-
туры, формирования духовных и нравствен-
ных качеств личности. 

Основными задачами, организаций 
образования художественно-эстетической 
направленности являются: 

• сохранение и развитие сети орга-
низаций дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности; 

• повышение качества знаний 
обучающихся; 

• совершенствование учебно-воспитате-
льной деятельности; 

• адаптация их к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры; 
• организация содержательного досуга. 

По состоянию на 2021 год в 
Приднестровье функционируют 23-и 
муниципальные организации дополнитель-
ного образования художественно-эстети-
ческой направленности, из них 17 распо-
ложены в городской местности, а 6 в 
сельской. 7 детских музыкальных школ, 7 
детских художественных школ, 9 детских 
школ искусств. 

Основными функциями данных 
учреждений являются: эстетическое 
воспитание, художественное развитие 
личности, реализация дополнительных 
образовательных программ для раскрытия 
способностей и творческого мышления, 
удовлетворение национально-культурных 
запросов детей и оказание услуг в интересах 
личности, общества, республики.  

В организациях дополнительного 
образования художественно-эстетической 
направленности Приднестровья обучаются 
6391 детей и молодежи от 6 до 18 лет. Из них 
в детских музыкальных школах – 1724, в 
детских художественных школах – 1728 и 
детских школах искусств – 2939 обучаю-
щихся. 

В качестве практического примера, в 
рамках проведенного исследования, хотелось 
бы остановиться более подробно на 
деятельности некоторых организаций 
художественно-эстетической направлен-
ности  Приднестровского региона.  

Так, детские музыкальные школы нахо-
дятся в городах Тирасполь, Рыбница, 
Бендеры, Дубоссары, Слободзея, а также в 



8 

сельских населенных пунктах региона – селах 
Парканы (компактное проживание болгар) и 
Суклея (смешанное население – молдаване, 
русские, украинцы).  

Важнейшим направлением своей работы 
администрации и педагогические коллективы 
детских музыкальных школ считают 
обеспечение реальных условий эффективного 
развития и обучения детей, обладающих 
способностями, для дальней-шего получения 
профессионального обра-зования в области 
музыкального искусства, а также 
формировать у учащихся в процессе обучения 
умение приобретать и творчески применять 
полученные навыки и знания. 

Целями образовательной деятельности 
детских музыкальных школ являются: 

1. - удовлетворение образовательных 
потребностей граждан, общества и 
государства в области музыкального и 
эстетического воспитания; 

2. - целенаправленное обучение детей и 
подростков музыкальному искусству; 

3. - развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству; 

4. - обеспечение необходимых условий 
для личностного развития, укрепления 
здоровья и профессионального само-
определения. 

Например, педагогический коллектив 
муниципальной детской музыкальной школы 
им. Ю.А. Гагарина города Рыбница, считает 
важнейшим направлением своей 
деятельности создание условий творческого 
развития и обучения детей в области 
музыкального искусства.  

В школе определено основное  напра-
вление деятельности – музыкально-педа-
гогическое (фортепиано, скрипка, гитара, 
медные и духовые инструменты, баян, 
аккордеон, сольное пение (вокал). 

 

 
Рис. 1. Воспитанники детской 

музыкальной школы г. Дубоссары 
 

Детская музыкальная школа им. Г. Мургу 
города Дубоссары была образована в 1955 
году. Сегодня в школе свыше 300 учеников. В 
школе функционируют 6 отделов: 
фортепианный, струнный, наро-дный, 
духовые и ударные инструменты, вокально-
хоровой и теоретический. 

Детская музыкальная школа г. Бендеры 
была образована в декабре 1944 г., сразу же 
после завершение в городе военных действий 
в ходе второй мировой войны. В детской 
музыкальной школе работают 42 
преподавателя. 

За 77 лет существования, школа выпустила 
почти 3 тысячи выпускников. Школа 
гордится своими выпускниками, 
сохранившими на всю жизнь верность 
музыкальному искусству и работающих в 
разных странах. Среди них – Людмила 
Рыбковская, профессор института искусств в 
Румынии; Виктор Дерембойм, дирижёр 
оркестра г. Хайфа (Израиль); Андрей Фугарь, 
артист оркестра г. Нью-Йорк (США); скрипач 
Арнольд Трейгер, солист Филадельфийской 
филармонии (США); Борис Дубоссарский, 
профессор Кишине-вской  (Молдова).  

Сегодня музыкальная школа осуще-
ствляет реализацию образовательных про-
грамм по дополнительному образованию 
детей в сфере музыкального искусства по 
направлениям и специальностям: 

- фортепиано; 
5. - ударно-духовые инструменты 

(барабаны, труба, флейта, кларнет, тромбон, 
саксофон и др.) 

- молдавские народные инструменты 
(флуер, най, цимбал);  

- оркестровые инструменты (скрипка, 
виолончель); 

- народные инструменты (аккордеон, 
баян); 

- вокально-хоровые дисциплины. 
Детская музыкальная школа им. П.И. 

Чайковского г. Тирасполь была  открыта в 
1945 году и является одной из старейших 
музыкальных школ Приднестровья. 

В наши дни в детской музыкальной школе 
им. П.И. Чайковского ежегодно более 400 
детей в возрасте от 6 до 18 лет обучается игре 
на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, 
саксофоне, кларнете, трубе, ударных 
инструментах, баяне, аккордеоне, гитаре, а 
также сольному пению. Учащиеся получают 
комплексное музыкально-эстетическое 
образование.  
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В школе функционирует пять отде-лений: 
специального фортепиано; орке-стровых 
инструментов; русских народных 
инструментов; общего фортепиано и 
аккомпанемента; музыкально-теоретиче-ских 
дисциплин и отдел сольного пения.  

Педагогический коллектив, состоящий из 
высококвалифицированных преподава-телей, 
всегда находится в творческом поиске: 
наряду с сохранением лучших достижений 
академической системы музыкального 
образования, в учебно-воспитательный 
процесс внедряются образовательные 
программы разного уро-вня, адаптированные 
к способностям и возможностям каждого 
обучающегося и позволяющие гибко 
реагировать на индивидуальные особенности 
детей.  

Одним из показателей качества работы 
педагогического коллектива является 
выступление учащихся на различных 
фестивалях и конкурсах:  

Республиканский конкурс «Юный 
исполнитель Приднестровья», фестиваль-
конкурс детского хорового искусства 
«Прекрасен мир поющий», международные 
фестивали и конкурсы в Украине – «Венок 
Дуная», «Юные таланты Бессарабии», 
«Серебряная нота», «Аккорды Хортицы», 
«Одесское бельканто», «Шаг к успеху»; в 
Молдове – «Антонина Лучински», «Злата 
Ткач», «Виртуозы русской музыки»; в 
Румынии – «Orpheus» и в Литве «Gradus ad 
Parnassum» и др. За 75-летнюю историю 
школу окончили около 3000 человек.  

Школа стала alma mater профес-
сиональных музыкантов: В. Вайс – дирижера 
Большого театра г. Москва и Г. Кораблева – 
профессора консерватории г. Нижний 
Новгород (Россия), Л. Бирюковой, оперной 
певицы, Лондон (Великобритания). 

Первые навыки изобразительного 
искусства молодые приднестровцы полу-чают 
в детских художественных школах региона.  

Например, детская художественная школа 
города Рыбница всегда отличалась высоким 
уровнем преподавательского 
профессионализма, творческим новато-
рством и являлась центром подготовки детей 
в начальном профессиональном образовании.  

Ведущими дисциплинами в школе явля-
ются рисунок, живопись, станковая и 
декоративная композиция, скульптура и 
история искусств. Занятия по рисунку и 
живописи ведутся в русле единой мето-дики, 

основу которой составляет академии-ческая 
школа. Учащиеся достигают высо-ких 
показателей в творческой учёбе и это 
подтверждается многочисленными побе-дами 
в региональных и международных конкурсах 
и выставках. 

За время существования Рыбницкая 
детская художественная школа выпустила 
более 2000 учащихся. Многие выпускники 
школы закончили средние специальные и 
высшие учебные заведения художественной 
направленности. 

Детская художественная школа города 
Каменка была основана в 1971 году. 
Изначально находилась в одном из старых 
зданий города, ныне не существующем, а 
затем долгие годы была расположена в 
историческом здании, памятнике архите-
ктуры XIX века – бывшем доме княгини 
Трубецкой, рядом с центральным городс-ким 
парком. 

Дубоссарская детская художественная 
школа была создана в 1964 году. С момента 
образования и до 2017 г. было проведено 50 
выпусков. Свидетельства об окончании 
школы получили уже 1380 учащихся. В 
настоящее время выпускники школы учатся в 
университетах и колледжах Румынии, Чехии, 
США, Молдовы, России, Украины, 
Белоруссии. В школе накоплен большой 
выставочный фонд работ учащихся – около 
2000 творческих работ.  

Детская художественная школа им. А.Ф. 
Фойницкого г. Тирасполя – столицы 
Приднестровья, предоставляет классиче-ское 
художественное образование в области 
изобразительного искусства по предметам: 
рисунок, живопись, скульптура, графика, 
декоративно-прикладное искусство, компь-
ютерная графика, история изобразитель-ного 
искусства. Сроки обучения в школе от 4 до 6 
лет.  

 
 

Рис. 2. Здание детской художественной 
школы им. А.Ф. Фойницкого г. Тирасполь 
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Детская художественная школа в городе 
Тирасполь была образована еще 20 ноября 
1959 года Министерством культуры 
советской Молдавии. С 1975 года детская 
художественная школа носит имя Алекса-
ндра Фёдоровича Фойницкого – известного 
художника и педагога, Почётного гражда-
нина города Тирасполя.  

В настоящее время в школе обучаются 
более 700 учащихся. За более чем 60 лет 
существования, школа выпустила свыше 3000 
выпускников.  

Среди выпускников школы профес-
сиональные художники-живописцы, худо-
жники по текстилю, дизайнеры, графики, 
скульпторы, модельеры, мультипликаторы, 
архитекторы, преподаватели творческих 
специальностей. 

Школа является крупнейшей в регионе и 
на её базе проводятся различные арт-
мероприятия – международные и респу-
бликанские выставки, конкурсы, конфе-
ренции и форумы. 

 

 
 
Рис. 3. Воспитанники ДХШ им. А.Ф. 

Фойницог  г. Тирасполь 
 
В школе функционируют мастерские по 

рисунку, живописи, композиции, графике, 
скульптуре, кабинеты по истории искус-ства, 
компьютерной графике, библиотека. 
Преподавателями и учениками создан музей 
школы и мемориальная комната Александра 
Федоровича Фойницкого. Гордостью школы 
является 2-х ярусный выставочный зал с 
навесным потолком. Здесь экспонируются 
лучшие выставки художников и учащихся 
Приднестровья, а также творческих 
ассоциаций – Союзов художников, 
архитекторов, дизайнеров Приднестровья; 
творческого объединения «Кам Арт» и др.  

Многие из выпускников школы являю-тся 
участниками международных худо-

жественных симпозиумов, бьеннале и вы-
ставок в США, Германии, Франции, Польше, 
Болгарии, Израиле, России, Укра-ине, 
Молдове. 

Школа развивает лучшие художествен-ные 
традиции русской реалистической школы.  

За прошедшие годы в школе сформиро-
вался уникальный методический и выставоч-
ный фонды лучших работ учащихся. На при-
мере этих произведений выросло не одно по-
коление молодых художников. 

 

 
6.  

Рис. 4. Воспитанники детской школы 
искусств г. Григориополь 
 
Большое значение для художественного и 

эстетического воспитания юных граждан 
имеют и детские художественные школы ис-
кусств, которых в регионе девять. 

Эти школы активно участвуют в фестива-
лях, конкурсах, олимпиадах и выставках раз-
личного уровня, выступают на площадках 
города и республики. Более трети обучаю-
щихся в школе ребят дипломанты и лауреаты 
конкурсов и фестивалей «Таланты твои, Ти-
располь», «Истоки», «Светлое Христово Вос-
кресение», республиканских конкурсов 
«Юный исполнитель», «Юный хореограф», 
«Юный художник Приднестровья». 

 

 
 

Рис. 5. Воспитанники детской школы 
искусств с. Кицканы 



11 

Анализ деятельности организаций 
дополнительного образования художе-
ственно-эстетической направленности за 2019 
и 2020 год, показал, что воспитанники этих 
организаций, в карантинных условиях 
пандемии коронавируса, приняли участие в 
393-х творческих мероприятиях – в 
фестивалях, конкурсах, выставках, конце-
ртах различных уровней и статусов.  

Результаты исследования показали, что 
уровень знаний учащихся и компетенция 
педагогов организаций дополнительного 
образования художественно-эстетической 
направленности небольшого полиэтничного 
региона – Приднестровья, их профес-
сиональная подготовка, подтверждается 
участием и победами в международных 
творческих проектах. 
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ABSTRACT: Online learning gives teachers the opportunity to encourage and stimulate students' online 

research, setting them the task of working on a project. This engages students and improves learning efficiency. 
The object of the article is to study the impact of online learning on students' design and research activities. 

Key words: online training, project work, research approach 
 

Въведение 
 
Съвременните дигитални технологии поз-

воляват на все по-голям брой хора достъп до 
услуги и дейности, които преди десетилетия 
бяха немислими. Интернет променя всекид-
невно живота на поколенията, като същест-
вено е влиянието и върху образованието. Бла-
годарение на новите технологии, онлайн обра-
зованието днес е факт. То прави обучителния 
процес достъпен и удобен за широк брой хора, 
демократизира образованието. Развитието на 
дигиталните технологии през последните го-
дини е сред факторите, които съществено вли-
яят върху промяна на образователната прак-
тика и теория.  

В рамките на висшето образование съвре-
менните иновации спомагат за бързото адап-
тиране на обучението към съвременните усло-
вия. Интерактивност, достъпност, гъвкавост, 
подобряване на ефективността на работата в 
аудиторни и извън аудиторни занятия, въз-
можност за по-голямо ангажиране на студен-
тите са само част от водещите фактори при он-
лайн образованието. Новите технологии, нав-
лизащи в образователната система, повишават 
нивото му и правят обучаемите по идейни и 
отговорни към задълженията си. Преподава-
тели, студенти и ученици трябва да се адапти-
рат към нововъведенията, което налага про-
мяна и в методиката на обучение. Достъпът до 
много електронни образователни платформи, 
мултимедийни уроци също променят средата. 
Използват се интерактивни дъски и мобилни 

апарати. От учителите се изисква да преобра-
зуват занятията в увлекателни мултимедийни 
уроци, спомагащи развитието на учениците, 
като същевременно ги подготвят за реалния 
свят и бъдещата им кариера, в която новите 
технологии неминуемо ще заемат голяма част. 
Иновативните уроци повишават креатив-
ността, предоставяйки на учителя възмож-
ността да обогати учебния материал като ин-
тегрира в него различни симулации и игри в 
дигитална среда, чрез които учениците прак-
тически да тестват придобитите знания. Елек-
тронните платформи правят това възможно, 
улеснявайки максимално преподавателите с 
различни сценарии. Интерактивните и инова-
тивните методи, предизвикват интерес, актив-
ност и ангажираност на учениците с образова-
нието. 

Достъпът до огромният онлайн ресурс на 
учебно съдържание, включващо дигитални 
учебници, учебни помагала и още редица не-
обходими материали оказват съществено вли-
яние върху изследователска дейност на обуча-
емите. Това подобрява темповете на учене и 
изследователска дейност и води до по-високи 
крайни резултати. Едно от предимствата на 
онлайн обучението е, че преподавателите имат 
възможността да насърчат и да стимулират он-
лайн проучвания на обучаемите, поставяйки 
им за задача да работят по проект и да намерят 
конкретна информация. 

Според Конакчиева П., самото понятие „из-
следване“ се разглежда като вид познавателна 
дейност, процес на създаване на нови научни 
знания. Научното изследване е насочено към 
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получаване на принципно нови знания. „Изс-
ледователската дейност е специфичен вид поз-
навателна дейност, в хода на която с помощта 
на разнообразни методи се разкриват нови, не-
известни страни, отношения, граници на изу-
чавания обект. В структурата на изследовател-
ското поведение могат да се диференцират 
процеси в две взаимосвързани подсистеми: 
подсистема търсене на информация и подсис-
тема обработка на постъпващата информация. 
Във всяка от тях се използват различни страте-
гии и средства на познавателна дейност. Изс-
ледователското поведение се реализира чрез 
разнообразни форми, което разширява обхвата 
на постигнатите ефекти. Те се проявяват не 
само по посока овладяване на нови и сложни 
области, но и в развитието на познавателните 
процеси, ученето, придобиването на социален 
опит и в развитието на личността“. [1] 
 

Изложение 
 
 Проектно‐изследователският подход пред-

полага работа по атрактивна за обучаемите 
тема, едновременно с това съобразена с тех-
ните възможности. Постигане на крайната цел, 
трябва да е резултат от изследователска и 
творческа дейност, организирана около реално 
изследване, включващо анализ и проучване на 
специализирана литература, допитвания и др. 
Интердисциплинарният характер изисква зна-
ния и умения от различни учебни дисциплини. 
Работа в екип, свобода при търсене на реше-
ние, сътрудничество, общуване, обратна 
връзка също са фактори влияещи върху моти-
вацията и активността на обучаемите. Изсле-
дователският елемент гарантира възможност 

за прилагане на множество алтернативни под-
ходи. Етапите от изпълнението се характери-
зират с различни активности от страна на пре-
подавателя и студентите. Съвременните он-
лайн ресурси и средства подпомагат изследо-
вателската дейност, като това води до повиша-
ване на ефикасността от обучението. [3]  

Проектно-изследователската дейност пре-
минава през няколко етапа: 

Избор на тема за проекта - тема, която съ-
държа проблем, ориентирана е към интересите 
на обучаемите, дава възможност за  практи-
ческа насоченост, интегриране на знания и 
умения на студентите, получавани в различни 
курсове на обучението, като същевременно се 
стимулира научното творчество и изследова-
телската дейност. 

Планиране на проекта – съвместна работа 
по оформяне на план, определяне на последо-
вателност и разпределяне на задачите в екипа. 

Реализация – извършване на изследовател-
ска дейност - последователно описване, анали-
зиране на резултатите от нея. 

Заключителни действия - публичното 
представяне на студентите пред техните ко-
леги и преподавателя формира умения за пред-
ставяне и защита на работата им. 

Обучение насочено към изследователска 
дейност развива професионални компетенции 
и влияе на мотивацията за обучение. Таково 
обучение се оказва предпоставка за дългосро-
чен и ползотворен резултат от обучението.  
Развиват се множество умения - работа в екип, 
търсене на  информация, представяне пред ау-
дитория. Това  подготвя студентите за пълно-
ценна кариерна реализация. [3] Уменията, 
формирани в проектната дейност са предста-
вени на фиг.1

 

Фиг. 1 
 

Изследователска дейност е част от мисията и стратегията на всеки университет. Висшите 
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училища залагат на високо ниво на ангажира-
ност към качеството на образователния процес 
и създаване на възможности за творческа 
изява на студенти, както и активно участие в 
публикационна и научно-приложна дейност. 
За да се изследва как влияе онлайн обучението 
върху проектно-изследователска дейност  със 
студенти от ИПФ-Сливен бе проведено кратко 
анонимно онлайн проучване. В изследването 
взеха участие 21 студенти от втори курс, спе-
циалност „Педагогика“, ОКС „бакалавър“. 
Мнението на студентите по отношение на ра-
ботата по проекти започна с въпроса: „Харесва 
ли ви да работите по проекти?“. „Да, харесва 
ми“- 80,9% от анкетираните. „Не, не ми ха-
ресва“ са избрали 19,1%. От получените резул-
тати е видно, че студентите имат положително 
отношение към проектната дейност по време 
на обучението им. 

 „Работата в екип носи ли ви допълнителна 
удовлетвореност?“ е въпрос на който също 
търсим отговор.  Резултатите сочат следното: 
„ По-лесно и приятно е да се работи в екип“ са 
посочили 76,2% от анкетираните, а останалите 
са избрали отговор: „Предпочитам да работя 

сам, а не в екип“. Данните сочат, че по-голя-
мата част от студентите са на мнение, че екип-
ната дейност дава по-добри резултати, откол-
кото самостоятелната такава. Планирането на 
самостоятелна и групова работа, разпределяне 
на задачите, съгласуване на действията в раз-
личните етапи от съвместната дейност допри-
насят за качествено проучване и добра екипна 
дейност. 

Анкетното проучване включва и въпрос: 
„Как влияе достъпът до онлайн ресурсите 
върху проектно-изследователската ви дей-
ност?“- „изключително подпомага процеса на 
изследователска дейност“- 80,9%. Понякога 
пречи, защото има прекалено много информа-
ция- 19,1%. 

Изследователската дейност развива редица 
личностни качества у студентите и затова бе 
интересно да проучим мнението, относно тях-
ната самооценка и придобити практически 
умения след работата по проект /фиг.2/ Най-
висок резултат е за отговор: “усъвършенстват 
се“-71,4 %. Това показва, че студентите имат 
добра самооценка и са осъзнали значението на 
работата по проекти по време на обучението 
си.

 
 

Фиг. 2 
 

„По време на онлайн обучение по-лесна ли 
е работата по проекти?“- „да, по–лесно е“-
76,2%, според 23,8% „вида на обучение няма 
значение“. Видно е, че по време на онлайн обу-
чение студентите имат по-голяма възможност 
за проектно–изследователска дейност. Това 
най-вероятно се дължи на повече време и дос-
тъп до много безплатни онлайн ресурси.   

„Какви са най-големите ползи от работата 
по проекти, според вас?“  е последният въпрос 
от анкетното проучване. Работа в екип, моти-
вация за учене и проява на креативност и но-
ваторство, познавателна активност са отгово-
рите с най-висок резултат /фиг.3/.  

 

71,4%
9,5%

19,1%

Как ще оцените придобитите практически умения след 
работата по проект?

Усъвършенстват се

Няма разлика 

Подобряват се в малка 
степен
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Фиг. 3 
 

Заключение 
 
Проведеното изследване показва желание и 

интерес към проектна изследователска дей-
ност от страна на студентите и по време на он-
лайн обучението. Формата на обучение не е 
пречка за провеждане на качествена научноиз-
следователска работа. Включването на сту-
денти в работата по проекти играе решаваща 
роля за приобщаването на студентите към на-
учна дейност. Такова обучение стимулира са-
мостоятелната работа и творческо мислене на 
обучаемите, развива и укрепва способността 
им да анализират и изследват, създава умение 
за самостоятелно учене през целия живот, изг-
ражда мотивация за учене и за правене на на-
ука. Така се повишава личностното развитие и 
мобилността на студентите, като резултатът - 
педагози с придобити знания, умения и нови 
области за  реализация в областта на образова-
нието. 
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ТЕХНИКИ ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ 
 

Мария Дишкова 
 

TECHNIQUES FOR NEUTRALIZATION OF DEVIANT BEHAVIOR 
 

Maria Dishkova 
 

ABSTRACT: This article addresses the problem of techniques for neutralization of deviant behaviors. They 
are related to the drift theory of the authors Gresham M. Sykes and David Matza, created in 1957. They develop 
the idea that modern society is more favorable to young people and they do not have to choose whether to be-
have socially acceptable or not. Rather, they are left to the current and move freely between what is allowed and 
what is forbidden. Interestingly, they have a wide range of techniques that help them neutralize the damage from 
their own deviant behavior. Gresham M. Sykes and David Matza pointed some of them: the denial of responsibil-
ity, the denial of injury, the denial of the victim, the condemnation of the condemners and the appeal to higher 
loyalties. Other researchers, as M. Kaptein & Martien van Helvoort, develop this idea with a model of neutrali-
zation techniques that includes not only different techniques, but sub-techniques as well. Most of them are a 
theme of discussion in the article. 

Key words: deviant behavior, techniques for neutralization, drift theory. 
 

Въведение 
 
Една от криминалистичните теории, която 

прави опит за обяснение на девиантното по-
ведение е „теорията за дрейфа“. Думата 
„дрейф“ идва от холандски език. Използва се 
в корабоплаването и означава изместване или 
отнасяне от курса на плавателен съд под вли-
янието на вятъра (Илкова, Ранчев, 2020, с. 80-
81). Тази концепция се изгражда върху „раз-
бирането за положението на младия правона-
рушител в съвременното общество“. Това по-
ложение е много интересно, защото младите 
хора се социализират в условията на множес-
тво забрани, но има и много възможности за 
заобикаляне и неспазване на тези забрани 
(Станков, 2001, с. 376-377; Илкова, Ранчев, 
2020, с. 80-81). В известен смисъл, може да се 
каже, че правилата се създават, за да се нару-
шават и в това няма нищо осъдително. Гри-
шъм Сайкс (1922-2010) и Дейвид Матза 
(1930-2018) са основоположници на теорията 
за дрейфа. През 1957г. те издават съвместен 
труд със заглавие „Техники на неутрализа-
ция: теория на деликвентността“. Авторите 
анализират опитите на млади правонаруши-
тели да бягат от отговорност за действията си. 
За тях е твърде сложно да избират между со-
циално приемливото и социално неприемли-
вото поведение, затова се оставят на течение-

то като не стигат до крайности. Заловени в 
правонарушение, те се надяват на снизхожде-
ние от страна на органите на реда и наказа-
телното правосъдие (Станков, 2001, с. 376-
377; Илкова, Ранчев, 2020, с. 80-81). Дейвид 
Матза споделя идеите си в едно развито об-
щество, което се разделя с илюзиите за ста-
билно социално устройство и предоставя по-
голяма свобода в общуването, особено на по-
младите, защото те са несъгласни да живеят 
според отдавна установени правила. Младите 
поколения стават все по-автономни, все по-
независими от обществото и институциите. 
Те са свидетели на толкова много социални 
противоречия, че не се налага да правят избо-
ри за поведението си, а вместо това „дрейфу-
ват“ между позволеното и забраненото. Този 
механизъм на поведение може да използва, 
както от отделни личности, така и от прес-
тъпни групи. Специфично за него е, че отра-
ботен в младежките години, често се използва 
и в зряла възраст (Станков, 2001, с. 376-379). 
Гришъм Сайкс и Дейвид Матза предполагат, 
че хората използват т.нар. „техники за 
неутрализация“, за да омаловажат вината си и 
да оправдаят участието си в различни дейно-
сти, възприемани като престъпни и социално 
неугодни. Смята се, че хората с девиантно 
поведение споделят основните обществени 
ценности, но ги потискат, за да улеснят прес-
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тъпните си прояви. След това търсят оправ-
дание за действията си (Bryant, Schimke, 
Brehm, Uggen, 2017, pp. 3-4).  

Според тази теория, не малка част от мла-
дите хора имат нужда да бъдат девиантни, за 
да се развиват адекватно в съвременното об-
щество. Отслабеният контрол спрямо тяхното 
индивидуално и групово поведение позволява 
да се използват техниките на неутрализация, 
които помагат да се намерят извинения за ед-
на или друга противообществена проява. Това 
има много общо с непрекъснато развиващата 
се тенденция не само в нашата страна, но и в 
Европа, за установяване на стандарти за детс-
ко правосъдие, които са по-щадящи в сравне-
ние с прилаганите в миналото. Отношението 
на институциите и на работещите с тях към 
тези стандарти е различно: някои приемат 
взетите мерки, но други смятат, че разхлабва-
нето на мерките води до по-широко разпрост-
ранение на детската престъпност.  

 
Изложение 
 
Следва кратък литературен обзор във 

връзка с разглежданата тема. 
Гришъм Сайкс и Дейвид Матза анали-

зират пет основни техники за неутрализиране 
на девиантното поведение от страна на дееца 
(Sykes,, Matza, 1957, pp. 667-669; Blomberf, 
Cullen, Carlson, Jonson, 2017, pp. 43-58): 

• Отричане на отговорност. 
• Отричане на нанесената вреда. 
• Отричане на жертвата. 
• Осъждане на осъдителите или прехвър-

ляне на вината към тях. 
• Визиране на по-висши цели. 
Първата от тези техники е т. нар. „отри-

чането на отговорност“. Подобна техника 
на неутрализация продължава много по-далеч 
от твърдението, че девиантните действия са 
били случайни или в резултат на независещи 
от дееца обстоятелства; той може да твърди, 
че  престъпните деяния се дължат на сили 
извън неговия контрол (липса на родителска 
подкрепа, лоша компания, отпадане от учи-
лище, беден квартал). В резултат на това, 
правонарушителят се изживява като жертва 
на обстоятелствата и това смекчава неговата 
вина (Sykes,, Matza, 1957, pp. 667-669; 
Blomberf, Cullen, Carlson, Jonson, 2017, pp. 43-
58). Използването на тази техника на неутра-
лизация означава прекъсване на връзката 
между себе си и собствените действия 
(Bryant, Schimke, Brehm, Uggen, 2017, pp. 3-4). 

 Втората използвана техника на неутрали-
зация е „oтричането на нанесена вреда“. 
Наказателният закон отдавна прави разлика 
между престъпленията, които са грешни сами 
по себе си и действията, които са незаконни, 
но не са неморални. Престъпникът може да 
направи същия вид разграничение при оценя-
ване на неправомерността на собственото му 
поведение. При него, обаче, този въпрос е 
много субективен и подлежи на разнообразни 
тълкувания. Вандализмът, например, може да 
бъде дефиниран от дееца като „пакост, хули-
ганство“. Той може да твърди, че лицата, чие-
то имущество е унищожено, могат да си го 
позволят (Sykes,, Matza, 1957, pp. 667-669; 
Blomberf, Cullen, Carlson, Jonson, 2017, pp. 43-
58). Най-често се използва твърдението, че 
никой не е пострадал като по този начин се 
прекъсва връзката между деянието и после-
диците от него (Bryant, Schimke, Brehm, 
Uggen, 2017, pp. 3-4). 

Третата техника на неутрализация, посо-
чена от авторите е т. нар. „отричане на 
жертвата“. Извършителят определя жерт-
вата като човек, който заслужава това, което 
му се е случило. Оказва се, че използваното 
насилие е оправдано поради наличните обс-
тоятелства. Неправомерните действия могат 
да се приемат и като заслужено наказание 
(Sykes,, Matza, 1957, pp. 667-669; Blomberf, 
Cullen, Carlson, Jonson, 2017, pp. 43-58). 
Нанесената вреда всъщност е отмъщение или 
наказание, като по този начин жертвата се 
превръща в нарушител (Bryant, Schimke, 
Brehm, Uggen, 2017, pp. 3-4), а нарушителят 
става жертва и изисква по този начин да се 
държат с неговата личност. 

Четвъртата техника се нарича „осъждане 
на осъдителите“. Лицето с девиантно пове-
дение измества фокуса на вниманието от соб-
ствените си неправомерни действия към мо-
тивите и поведението на онези, които не 
одобряват неговите нарушения (Sykes,, Matza, 
1957, pp. 667-669; Blomberf, Cullen, Carlson, 
Jonson, 2017, pp. 43-58). Реализира се напада-
ние спрямо осъдителите, твърдейки, че соб-
ственото им осъждане е неоправдано (Bryant, 
Schimke, Brehm, Uggen, 2017, pp. 3-4). Извър-
шителят отново се изживява като жертва.  

 Последната по ред, но не по значение 
техника е т. нар. „визиране на по-висши це-
ли“. Деецът смята, че жертва спазването на 
обществените изисквания заради потребнос-
тите на по-малките социални групи, към кои-
то той принадлежи като семейство, приятелс-
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ки кръг, близко обкръжение, общност (Sykes,, 
Matza, 1957, pp. 667-669; Blomberf, Cullen, 
Carlson, Jonson, 2017, pp. 43-58). Подчертава 
несъвместимостта на ролите в обществото и 
придържането към висши принципи при из-
бора на едно действие пред друго (Bryant, 
Schimke, Brehm, Uggen, 2017, pp. 3-4). 

 Някои автори са споделяли мнението, че 
теорията за дрейфа няма да претърпи дълго 
развитие, но фактите оправдават това. Тя не 
само печели повече подръжници, но и разши-
рява територията си на действие в науките, 
свързани с девиантно и криминогенно пове-
дение на лица от различни възрастови групи.  

 
Модел на неутрализиращи техники 
  
 Моделът на неутрализиращи техники се 

разглежда от авторите М. Kaptein и Martien 
van Helvoort (2019), които подчертават, че 
обикновено той се движи в една посока нап-
ред. Включва техники и под-техники като 
няма как техника от края на модела да бъде 
използвана преди техника в началото му. Ав-
торите също се спират на четири основни ка-
тегории техники: изкривявана на фактите, 
игнориране на нормите, обвиняване на обсто-
ятелствата и скриване за себе си. Богатството 
на този модел личи във включените подкате-
гории. 

Изкривяване на фактите. Хората изпол-
зват тази техника на неутрализация, за да 
представят фактите в погрешна светлина, не 
само пред себе си, но и пред другите хора. 
Целта е да се подчертае, че нормата не е на-
рушена. Умишлено се изкривява представата 
за спомени, сцени, участници, събития, дока-
зателства. Цялата ситуация се преструктури-
ра, за да се промени обективно съществува-
щата реалността. Изкривеното изображение 
на събития и условия спомагат извършването 
на престъпление. Смята се, че в много случаи, 
извършителите представят ситуативните обс-
тоятелства така, че те да оправдаят деянието. 
Това може да бъде направено чрез нюансира-
не, отричане и измисляне на фактите (Kaptein,  
Helvoort, 2019, p. 1264).  

Нюансирането на фактите предполага 
избягване на реалността, поради липсата на 
конкретни доказателства. (Kaptein, Helvoort, 
2019, p. 1264). Най-фундаменталната подтех-
ника за отричане на девиантно поведение е да 
се твърди, че истината не съществува. Това 
е и най-безопасният начин за изкривяване на 
фактите, защото когато тази техника се про-

вали, използването на всички други техники 
все още е възможно. Идеята е, че никой не 
познава истината, защото тя не съществува – 
тя е субективна реалност и знанието, разби-
рането за нея е различно за всеки човек. Вто-
рата подтехника е следната: хората осъзна-
ват, че съществува истина по конкретен 
въпрос, но всеки по свой начин възприема и 
тълкува кое е вярно или невярно. От тук след-
ва, че могат да съществуват различни разкази 
за истината, защото се смята, че всеки я 
тълкува по различен начин. Дори може да се 
стигне до отхвърляне на фактите, ако хората 
не вярват в тяхното съществуване (Kaptein, 
Helvoort, 2019, p. 1265). Хората могат да при-
знаят, че може да съществува една универ-
сална истина за реалността, но това е трудно 
да се докаже, затова някои от тях създават 
пространство за своя собствена благоприятна 
интерпретация на реалността. Например 
проявените могат да твърдят, че ситуацията е 
много сложна и само те могат да преценят кое 
е реално и кое – не. Чрез нюансирането, човек 
може да спори, че истината е винаги някъде 
по средата, като отхвърля гледната точка на 
другите, защото е твърде крайна, едностран-
чива. Още може да се твърди, че докато няма 
консенсус относно истината, тя не съще-
ствува и всеки може да има собствена идея за 
нея (Kaptein, Helvoort, 2019, p. 1265-1266). 
Хората могат да твърдят, че истината е исти-
на, когато има доказателства за това, когато е 
научно потвърдено, когато са налице количе-
ствени изменения.   Това също може да се 
нарече заблуда и премества целта: хората от-
ричат истината като очакват да се съберат 
повече доказателства. Някои автори наричат 
това „заблуда на измеримостта“ или ако нещо 
не може да бъде измерено и количествено 
определено, то не съществува или няма 
смисъл да се обсъжда. Пример за това са пу-
шачите, които отричат опасните ефекти от 
тютюнопушенето, като твърдят, че не е дока-
зана вредата на цигарите като причина за рак 
на белия дроб (Kaptein, Helvoort, 2019, p. 
1266).  

Отричане на фактите – втората техника 
включва отричане на един или повече факти 
около девиантната проява. Докато първата 
техника се отнася до общите перспективи по 
отношение на истината, тази втора техника 
касае конкретни факти в конкретни ситуации. 
Дори, когато хората признаят, че има доказа-
телства по въпроса, те все още могат да из-
бегнат пълната истина, като отричат отделни 
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детайли. Съзнателно да се преструваш, че 
всъщност нищо не се е случило, е критичен 
елемент в арсенала от неутрализации. „Се-
лективната амнезия“ е важна характеристика 
на мъжете, неутрализиращи тяхното насилие 
спрямо партньора, като по този начин възп-
риемат действията си като нереални. Човек се 
включва в този вид съзнателно самоопреде-
ление, като репетира, повтаря лъжите в съз-
нанието си, докато не се убеди в тяхната ис-
тинност. Хората технически приемат случи-
лото се, но избирателно забравят отклонява-
що се поведение, извършено от тях. Отрича-
нето на факти може да бъде свързано с после-
диците от поведението на човека и стремежът 
да се избегнат (Kaptein, Helvoort, 2019, p. 
1266).  

В литературата тази техника се нарича още 
и минимизиране на щетите или вредите, за-
щото прави последиците от деянието да изг-
леждат по-малко значими. Агресорите неут-
рализират поведението си, дискредитирайки 
каквито и да било доказателства за вреда. Хо-
рата, използващи тази техника, са по-малко 
способни да си припомнят вредните последи-
ци от деянията си (Kaptein, Helvoort, 2019, p. 
1266).  

Измисляне на нови факти – това е друга 
техника за изкривяване на фактите. Хората си 
представят и фантазират за ситуацията,  като 
създават нова реалност. Те твърдят, че:  

- има друга истина;  
- съществуващата истина не е цялата ис-

тина;  
- другите пренебрегват фактите;  
- не всичко се е случило така, както изг-

лежда.  
Разграничението между факт и измислица 

се размива.  Фантазирането е патологичен 
защитен механизъм, който включва бягство 
от реалността, когато тя е твърде болезнена, 
трудна, стресираща, непреодолима. Същест-
вуват пет подтехники:  

• измисляне на последици (може да бъде 
както в положителен, така и в отрицателен 
смисъл; пушачите си представят, че ако спрат 
цигарите, ще започнат да наддават тегло; или 
деецът смята, че ако постъпи по определен 
начин, ще има благоприятен ефект от негово-
то поведение);  

• измисляне на факти около собственото 
поведение (това се свързва с грешни предпо-
ложения или заключения;  грешно предполо-
жение е, че безспорно едно действие ще до-
веде до конкретен резултат; неправилно зак-

лючение е, че едно нещо е причина за друго; 
вярата в причинно-следствената връзка поня-
кога създава погрешна представа за действи-
телното (реалното) поведение; хората също 
могат да измислят собственото си поведение 
като се преструват, че са действали или са 
направили нещо, което всъщност не са напра-
вили – вместо неутрализирайки бездействие-
то си или липсата на реакция към девиантно-
то поведение на другите, хората могат да 
фантазират, че са се възпротивили срещу дру-
ги с асоциални прояви, че са им казали да 
спрат, да престанат или че са докладвали на 
властите); 

•  измисляне на намерения (лицето си 
представя, че има по-добра мотивация, откол-
кото е реално; когато се преструва, че е воден 
от положителни мотиви, човек неутрализира 
неприемливото си поведение – например ро-
дител-насилник, който вярва, че възпитава 
детето си като използва насилствени методи);  

• измисляне на обстоятелства (човек оп-
равдава поведението си като намира причини 
да се оправдае); 

• измисляне на възможности (по-малко не-
гативно или по-положително мнение за себе 
си, например педофилите се оправдават с то-
ва, че се изживяват като по-млади или че от-
ново са деца) (Kaptein, Helvoort, 2019, p. 1266-
1267). 

Игнориране на нормите. Във втората ка-
тегория неутрализации попада отричането 
на нормите. Фактите не се изкривяват, но не 
се обръща внимание на обществените и зако-
новите изисквания. Състои се от три техники: 
свеждане на нормите до факти (когато хората 
отричат, че дадена норма е от значение в да-
дена ситуация), минимизиране на нарушение-
то (лицето признава, че е нарушило нормата, 
но не е нарушило по-важно изискване) и ома-
ловажаване на нарушението – деянието се 
сравнява с други видове поведение с по-
голяма тежест (Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 
1268).   

Свеждането на нормата до факти е един от 
начините за отричането й. Тя бива игнорира-
на, изключена. Налице са пет идентифицира-
ни подтехники: 

1) свеждането до факти - хората смятат, че 
в тяхното положение има само факти, следо-
вателно няма място за норми или нормативни 
съждения. Фактите не бива да се тълкуват, 
защото те съществуват обективно. Това е на-
чинът, по който работи света и той е неизме-
нен. Индивидът има възможност да оправдае 
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действията си с колективните традиции, на-
родопсихологията (Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 
1269);  

2) спазването на нормата е нещо лично – 
моралът е набор от норми, но всеки ги тълку-
ва различно, субективно, индивидуалистично; 
от тук следва, че хората имат право на избор 
и това право трябва да се зачита от всички 
останали; например: „Това е моят собствен 
живот!“, „Ти не си ми шеф!“, „Това не е твоя 
работа!“; някои автори определят това като 
претенция за индивидуалност – хората не се 
интересуват от мнението на останалите за тях 
или поведението им (Kaptein,  Helvoort, 2019, 
p. 1268); 

3) нормата се етикетизира – моралът не се 
отрича, нито е индивидуалистичен, но се из-
мислят различни понятия, които описват фак-
тите в друга светлина. Използват се етикети, 
метафори, аналогии, евфемизми, съкращения, 
жаргони. Езикът не само формира мисловни-
те модели на хората, но също така е удобен 
инструмент за неутрализация, защото позво-
лява тълкувателно отричане.  Например 
кражбата се определя като допълнителен до-
ход, а сексуалното насилие като преподаване 
на любов (Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 1269); 

4) свеждане на нормата до липса на морал 
у обвинителите – това е обидна подтехника, 
която се изразява  в неутрализиране на осъж-
дането на осъждащите. Хората принизяват и 
унижават обвинителите си, за да покажат, че 
нямат право да обвиняват и следователно 
нормата, която обвинителите прокламират, 
може да бъде отхвърлена. Не се отрича отго-
ворността на един човек към друг. По-скоро 
се игнорира нечия отговорност към конкрет-
ни хора в определена ситуация. Твърди се, че 
обвинителите са „лицемери“, че са водени от 
лична злоба, завист, коварство, злонамере-
ност или желание за отмъщение, че са несп-
раведливи, неинформирани и предубедени 
(Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 1268); 

5) нормата е невалидна и без особено зна-
чение – деецът признава, че съществува мо-
рал, че нормата е нарушена, но тя има значе-
ние само за определени хора, а не за всички. 
Често срещан е лозунгът: „Ние сме над зако-
на!“. Смята се, че правилата са, за да се на-
рушават. Може да използва доводът, че тази 
норма ограничава личната свобода, че е твър-
де изискваща, неясна, сложна, непоследова-
телна (Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 1269-1270). 

 Към игнориране на нормите спада и тех-
никата стремеж към спазване на друга норма. 

Признава, се че конкретна норма съществува 
и тя е нарушена, но в името на по-висша цел. 
Става дума за „морална инверсия, при която 
лошото става добро“. Стремежът към по-
високи цели се използва за оправдаване на 
девиантно поведение въз основа на цел, която 
човек смята за по-важна от нормата, която се 
нарушава. Например: „Това е за тяхно добро” 
(Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 1270). 

Подтехниките тук също са няколко:  
• съобразяване с другите и с техните очак-

вания – твърди се, че нормата, която трябва 
да се следва, се определя от други. Тогава по-
ведението може да се определи като подра-
жание, следване на авторитет (Kaptein,  
Helvoort, 2019, p. 1270); 

• хората могат да се скрият зад закони, 
правила, споразумения и обещания (Kaptein,  
Helvoort, 2019, p. 1270); 

• позоваване на добрите намерения – хора-
та признават, че поведението им е било пог-
решно, но техните добри намерения или лип-
сата на лоши намерения правят поведението 
им некриминогенно (Kaptein,  Helvoort, 2019, 
p. 1270-1271); 

• липса на ползи – когато хората посочват 
липсата на личен интерес, за да оправдаят 
лошото си поведение, те имат предвид, че и 
те също са наранени от девиантното поведе-
ние или не се възползват от него; съществува 
и друга техника, а именно следване на лична 
изгода, нужда, удоволствие, оцеляване, което 
е приоритет за дееца. Този подход може да се 
окаже най-проблематичен, защото е най-
отдалечен от отчитането на потребностите на 
всички заинтересовани страни (Kaptein,  
Helvoort, 2019, p. 1271). 

Когато става дума за омаловажаване на 
нормата, става ясно, че дейците използват 
тази техника, когато признаят своето деяние, 
но го определят като не чак толкова лошо. 
Налице са няколко оснпвни аргумента в тази 
категория: 

- има и по-лоши хора от мен;  
- тежест на деянието – има и по-лоши дея-

ния; 
-  честота – не го правя толкова често; 

добри дела – аз мога и да помагам (Kaptein,  
Helvoort, 2019, p. 1271). 

Обвинявам обстоятелствата. Техники-
те на неутрализация от 3-та и 4-та категория 
се използват тогава, когато лицето вече е 
признало, че поведението му е виновно, но се 
опитва да покаже, че не носи пряка отговор-
ност за него. Отговорността е силно намалена 
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или изцяло липсва. Тази техника се нарича 
още „отричане на отговорността“. Вината 
се разпределя отвън спрямо извършителя. Тук 
попада три подтехники: опции, роля, избор 
(Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 1268). Вина на ог-
раничените възможности (опции) – липсата 
на опции и ограничаването на моралната сво-
бода може да доведе до поява на девиации в 
поведението на хората. Вярващите в тази тео-
рия смятат, че липсата на реалистична и по-
добра алтернатива, принуждават човек да се 
държи асоциално. От своя страна, опциите 
могат да бъдат трудни, нереалистични, уни-
кални (Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 1272).  

• Предполагайки, че се сблъскват само с 
една (реална) опция, хората твърдят, че нямат 
друга възможност (вече), вместо да правят 
това, което са направили или това, което 
предстои да направят (Kaptein,  Helvoort, 
2019, p. 1272).  

• Вместо да спорят, че нямат никаква въз-
можност, хората могат да претендират, че са 
изправени пред противоречиви варианти или 
норми. Те са в дилема, когато всъщност има 
повече налични алтернативи, но те си проти-
воречат или се отричат взаимно. В някои си-
туации трябва да се избере по-малкото зло 
(Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 1273).  

• Хората могат също да твърдят, че са изп-
равени пред нереалистична опция и това е 
причина за тяхното девиантно поведение. 
Уникалните опции карат човек да вярва, че 
дори да са налице възможности, те се случват 
веднъж в живота (Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 
1273).  

Вина на ролята – хората смятат, че ролята 
им в конкретната ситуация е много малка, 
затова не успяват да реагират адекватно. Те 
твърдят, че:  

• не носят (нямат) отговорност;  
• не са единствените отговорни;  
• другите са отговорни;  
• обстоятелствата са най-важни  (Kaptein,  

Helvoort, 2019, p. 1274).  
Ограничено право на избор – налице са на-

тиск и изкушения, на които е доста трудно да 
се устои и човек лесно може да се подаде. 
Хората приписват ограничения си избор на 
няколко неща:  

• натиск от авторитет; 
• групов натиск; 
• натиск за действие; 
• непреодолимо изкушение; 

• много голяма възможност, която не бива 
да се пропусне в никакъв случай в конкретен 
момент (Kaptein,  Helvoort, 2019, p. 1275). 

Последната, четвърта категория неутрали-
зиращи техники се нарича скриване зад себе 
си. Предполага се, че хората не са способни 
да разполагат с пълен контрол над поведение-
то си и използват този начин за смекчаване на 
вината си. Те отричат личната отговорност, 
като „приписват действието на друга част от 
себе си, която е била отделена от истинското, 
реалното „Аз“. Човек може да се скрие зад 
себе си, като твърди, че е неук, неумел или 
няма лоши намерения (Kaptein, Helvoort, 
2019, p. 1276). Когато се крият зад липсата на 
знания, невежество, необразованост, хората 
подчертават, че са неуки, неинформирани или 
не са наясно с това, до което ще доведат тех-
ните действия. Затова не могат да носят (пъл-
на) отговорност. Подтехниката се нарича още 
„препратка към липса на знания“. Това ко-
гнитивно отказване от отговорност е пости-
жимо като се твърди, че не се познава норма-
та, правилото, ситуацията, желаното поведе-
ние, себе си, спомена (Kaptein, Helvoort, 2019, 
p. 1276). Скриване зад несъвършените спо-
собности – тази подтехника се нарича още 
възможност за „умишлено увреждане на соб-
ствения капацитет“. Пример може да се даде 
с твърдението: „Не можех да се спра!“.  

 Причините за подобно поведение се кри-
ят зад няколко основни личностови характе-
ристики:  

• несъвършени умения за социални кон-
такти; 

• неспособност за налагане на самоограни-
чение; 

• липса на механизми за проява на само-
устойчивост (Kaptein, Helvoort, 2019, p. 1277).  

Скриването зад несъвършени намерения се 
оказва крайна мярка преди признаване на ви-
на, преди човек да съобщи, че умишлено се е 
държал неправилно. Тази техника го прибли-
жава близо до изповедта. Хората обвиняват 
волята си, като твърдят, че не могат да я кон-
тролират. Тази техника се състои от 
подтехниките за скриване за:  

• лошо настроение; 
• изкривени, несъвършени, неприемливи 

лични предпочитания; 
• несъвършени черти на характера; 
• житейската си история;  
• своята несъвършеност като човек 

(Kaptein, Helvoort, 2019, p. 1278). 
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Някои изследователи успешно доказват, че 
така посочените техники често се използват 
не само от лица с девиантно поведение, но и 
то лица със зависимости (Piacentini, Chatzida-
kis, Banister, 2012). 

Авторите, проучващи киберпрестъпността 
също използват широк спектър от кримино-
логични теории, за да разберат нейната същ-
ност, включително и техниките за неутрали-
зация. Оказва се, че кибер-престъпници ус-
пешно прилагат техниките и подтехниките   
като оправдание за своите девиации. От тук 
следва, че теорията на Сайкс и Матза е при-
ложима в сферата на кибер-престъпността и 
кибер-насилието (Brewer, Fox, Miller, 2011).  

В някои научни разработки се търси връз-
ка между риск и девиация. Смята се, че рис-
ковото поведение обикновено се обозначава 
като девиантно поведение, защото поемането 
на риск често предполага нарушаване на мо-
ралните и правните норми (например: шофи-
ране твърде бързо, шофиране пиян, непар-
вилно изпреварване). Освен това, индивиду-
алното рисково поведение може да повлияе 
на група от хора (Peretti-Watel, 2003, p. 23). 

Разглеждайки петте техники за неутрали-
зация на девиантното поведение, … търси 
релацията с реакциите на отричане на риска, 
които могат да бъдат сортирани в три основ-
ни групи (Peretti-Watel, 2003, p. 27-29): 

 Изкупителна жертва. Това е най-
старият начин да се отрече риск или да се 
направи граница между „тях“ (хората с рис-
ково поведение) и „нас“ (хората с безопасно 
поведение). „Те“ най-често се отнася до отк-
лоняващо се малцинство, защото подобно 
заклеймяване е по-лесно и по-смислено за 
„нас“ – прави възможно приписване на отго-
ворност за действията, създава очакване да се 
случи нещо лошо, дава основание да обвиним 
рисковото поведение за случилото се (Peretti-
Watel, 2003, p. 27-29). 

Увереност в себе си. Вместо да очертава 
граница между „нас“ и стереотипните „тях“, 
човек може да отрече рисковото си поведе-
ние, като се разграничава от анонимни „дру-
ги“ (трети лица), защото се доверява на лич-
ната си способност да избягва или да контро-
лиране рискови ситуации. Увереността в себе 
си напълно съответства на съвременната тен-
денция към индивидуалност и самоопределе-
ние (Peretti-Watel, 2003, p. 27-29). 

 Сравнение между рисковете. Третият 
начин за отричане на риска се състои в срав-
няването му с други подобни рискове, които 

вече са добре приети от повечето хора. Този 
тип на отричане се оказва най-малко ефекти-
вен: 

• Първо, вместо да намали тревожността 
от риска, я увеличава, защото излизат още 
поводи за притеснение. 

• Сравненията между рисковете целят да 
направят конкретния риск приемлив, но той 
остава безсмислен за повечето хора.   

•  На индивидуално ниво този тип отрича-
не на риска разкрива доста фаталистично 
мислене (Peretti-Watel, 2003, p. 27-29). 

Характерно за категориите и подкатегори-
ите в разглеждания модел е, че са приложими 
при различните видове девиантно поведение, 
както и за всички възрастови групи. Г. Фотев 
различава няколко типа девиантно поведение: 

• Според засегнатия обект се разгранича-
ва отклонено поведение, насочено срещу: 

- самия извършител или нанасяне на ав-
товреда; 

- друг индивид; 
- общност или група от хора; 
- институция, без да се засягат конкретни 

хора, въпреки че винаги има засегнати; 
- обществото в неговата цялост; 
- човечеството като цяло. 
• Според формата си девиантните прояви 

се делят на: 
- активни или конкретни за съответния 

момент; 
- пасивни или въздържане от изпълнение 

на изискване. 
• Според степента на показност различа-

ваме: 
- видими, включително и демонстративно 

видими с идеята, че дееца е безразличен към 
мнението на околните;   

- невидими, но не само в същността си, а и 
умишлено, старателно прикрити. 

• Според честотата и разпространение-
то си девиантното поведение може да бъде: 

- разпознаваеми във всички общества; 
- обичайни; 
- специфични или по-рядко срещащи се; 
- уникални, които вероятно след време ще 

се превърнат в често срещащи се (Фотев, 
2005, с. 29-30). 

Авторът прави още едно разграничение 
между девиантно поведение и немотивирани 
действия на извършителя (Фотев, 2005,с. 30). 

Използването на понятието „девиантно 
поведение“ изисква дефиниране на всяка 
нормативна система, защото спрямо нея 
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предстои да се определят постъпките на ин-
дивида като отклоняващи се или не (Гълъбов, 
2005, с. 465). От тук следва, че в контекста на 
съвременното общество това дефиниране 
трябва да бъде много прецизирано, за да обх-
ване всички действия на младия човек и да ги 
окачестви според тяхната праволинейност. В 
същото време, днес личността се нуждае от 
повече свобода и пространство, за да изяви 
себе си. Нещо повече, личността предявява 
изисквания към обществото относно личната 
си свобода и е готова да я отстоява, дори с 
неправомерни действия.  

 В 21-ри век, индивидът е изправен пред 
много избори. От една страна, налице са го-
лям брой алтернативи, между които той може 
да посочи най-угодната за него. От друга 
страна, многото алтернативи могат да бъдат 
объркващи, подвеждащи и водещи към про-
тивообществени прояви, без личността да 
разбере това преди да се прояви като асоци-
ална.  

 
Заключение 
 
 В заключение, на база направеният кра-

тък литературен обзор, могат да се направят 
няколко изводи, без да се претендира за из-
черпаемост. 

 Теорията за дрейфа на Сайкс и Матза се 
развива паралелно с развитието на общество-
то, има своите подръжници и днес, намира 
приложение в съвременната наука. 

 Оказва се, че моделът на техниките за 
неутрализация на девиантното поведение е 
приложим в различни сфери на науката: кри-
минология, социална работа, кибер-
престъпност, работа със зависими лица и т.н. 

 Интересно е, че моделът работи при раз-
лични възрастови групи и голям набор от 
противообществени прояви и криминални 
деяния. 
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ABSTRACT: This article addresses the problem of clinical social work in conditions of a pandemic. The 
theoretical aspects of clinical social work, its essence and content, are discussed in more detail by the authors in 
previous publications. This article analyzes the results of a recent study conducted among students majoring in 
pedagogy, students majoring in Nursing and students majoring in Social Pedagogy. The main purpose of the 
study is to establish students' attitudes to clinical social work, especially in a pandemic: the need for it; its ac-
cessibility for all citizens; the types of social activities it includes; would students take advantage of this service, 
would they direct their relatives to it. The role of doctors, as well as the need for them to provide not only medi-
cal care, but also emotional support, are also studied in parts. The results obtained are very interesting and and 
indicative. Based on the reported results, specific conclusions have been made. 

Key words: clinical social work, pandemic. 
 

Въведение 
 
Животът в условията на пандемия изнена-

да всички нас и определено ни свари непод-
готвени. Препятствията се оказаха много, по-
вечето от които трудно преодолими. Имахме 
време да преосмислим взаимоотношенията си 
хората, нашето ежедневие се промени, увели-
чи се нуждата от взаимно разбиране и подк-
репа. В болничните заведения се създаде обс-
тановка, която ни накара да се замислим дали 
медицинската помощ само е достатъчна за 
пълното възстановяване на пациентите или е 
нужно още нещо.  

 
Изложение 
В пилотното изследване на специалности 

„ПНУП” – 1 курс, „НУПЧЕ” – 1 курс и 
„ПУПЧЕ” – 1 курс, „Медицинска сестра” – 2 
курс, „Българска филология” – 2 курс, „БЕИ” 
– 2 курс, се включиха 60 човека, от които 58 
жени и 2 мъже. По отношение на възрастта на 
изследваните лица, налице е неравномерно 
разпределение, което се колебае в диапазона 
от 20 до 50 години. Преобладават анкетира-
ните лица до 30-годишна възраст (54 човека).  

 В пилотното изследване на студенти от 
специалност „Социална педагогика“ – 1-4 
курс се включиха 40 лица, от които 39 жени и 
един мъж. Тяхната възраст е, както следва 
(Диаграма 1): 

• 21-30 години – 42,5%; 
• до 20 години – 27,5%; 
• 31-40 години – 20%; 
• 41-50 години – 10%. 
 

 
Диаграма 1. Възраст на анкетираните студенти 

от специалност „Социална педагогика“ 
 

По отношение на разпределението на от-
говорите на поставените въпроси се наблюда-
ват следните тенденции, които предстои да 
бъдат посочени.  

На въпроса за това, как се чувстват изс-
ледваните лица в условията на пандемия, 
мнозинството от тях избират отговори, отна-
сящи се повече до негативния спектър на 
преживяванията – объркан/а и уплашен/а 
(общо 40 отговора). Сравнително по-малък 
процент от анкетираните се насочват към от-
говори „спокоен/спокойна” и сигурен/а в по-
ложителния изход”. В същото време, впечат-
ление прави едновременно маркиране на  от-
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рицателни и на положителни преживявания, 
свързани с пандемията. В няколко от анкет-
ните карти се срещат съчетания като: „обър-
кана и спокойна” и „объркана, но сигурна в 
положителния изход” – 10 човека (Диаграма 
2). 

 

 
Диаграма 2. Разпределение на отговорите на въп-

роса „В условията на пандемия Вие се чувствате …” 
  
Възможно обяснение на този феномен в 

отговорите може да се потърси в различната 
професионална насоченост в обучението на 
студентите и наличието на личен и професи-
онален опит със заболяването. Сред студен-
тите от специалност „Медицинска сестра”, 2 
курс, има работещи в Ковид-19 и реанимаци-
онни отделения. Малкият брой на респонден-
тите от трите специалности, както и неравно-
мерното им разпределение не позволява да се 
търсят статистически значими различия, а 
само да се очертаят някои тенденции, които 
да се проследят при по-голяма извадка, как-
вото е намерението на авторите.  

В общото ранжиране на отговорите първо 
място със значителна преднина заема отговор 
„объркан/а” , следван от „спокоен/а”. Почти 
еднакъв брой предпочитания са получили от-
говори „уплашен/а” и „сигурен/сигурна в по-
ложителния изход”.  

Анкетираните студенти от специалност 
„Медицинска сестра” подреждат отговорите в 
следния ред:  

• 54% се чувстват объркани в нас-
тоящата пандемична ситуация; 

•  31% са уплашени; 
•  едва 23% са спокойни; 
• само един от тях е сигурен в положител-

ния изход.  
Що се отнася до студентите от педагоги-

ческите специалности (ПНУП, НУПЧЕ, 
ПУПЧЕ, БФ, БЕИ), ранжирането на отгово-
рите е в следния порядък: объркани се чувст-
ват близо 53% от анкетираните, спокойни – 
34% от тях, сигурни в положителния изход – 
24%, а уплашени – 15%. 

Интерес би представлявало проследяване-
то на тези тенденция при по-голяма и разно-
родна извадка.  

Студентите от специалност „Социална пе-
дагогика“ споделят по-различно мнение при 
даване на оценка за психо-емоционалното си 
състояние в момента (Диаграма 3). 55% от тях 
се чувстват съвсем спокойни, подкрепени от 
27,5%, които вярват в добрия краен изход от 
ситуацията. 37,5% признават, че са доста 
объркани, а едва 12,5% се страхуват, уплаше-
ни са. Спецификата на обучение на бъдещите 
социални педагози дава основание да се нап-
рави извод, че те имат отлична теоретична 
подготовка за преодоляване на ситуации на 
трудност, което много вероятно им помага да 
запазят позитивизма си в условията на пан-
демия.  

 

 
Диаграма 3. Как се чувстват студентите от 

специалност „Социална педагогика“ в условията на 
пандемия? 

  
В отговорите на въпроса „В разговори с 

Ваши роднини, близки, приятели, познати, 
колеги, те споделят, че се чувстват …”, прави 
впечатление изразено предпочитание към 
приписване на негативни преживявания на 
близките и познатите на студентите от педа-
гогически и медицински специалности, поро-
дени от пандемичните условия на живот (Ди-
аграма 4). 

 
Диаграма 4. Разпределение на отговорите на въп-

роса „В разговори с Ваши роднини, близки, приятели, 
познати, колеги, те споделят, че се чувстват …” 

 
В сравнение с дадените отговори на първи 

въпрос, ясно се очертава тенденцията към 
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доминантност на отрицателния спектър на 
емоциите.   

Това важи и за студентите от специалност 
„Социална педагогика“. Запитани как се чув-
стват техните роднини, близки и приятели, 
картината рязко се променя, което наистина 
прави впечатление (Диаграма 5): 

• 65% - объркани; 
• 52,5% - уплашени; 
• 15% - спокойни; 
• 10% - сигурни в добрия изход от си-

туацията. 
Тези резултати дават сериозно основание 

да се направят няколко предположения за 
психо-емоционалното състояние на анкети-
раните лица: 

• Студентите са притеснени повече за 
своите близки, отколкото за себе си и го по-
казват. 

• Ангажирани с притесненията за дру-
гите, студентите не обръщат толкова внима-
ние на емоционалното си състояние. 

• Студентите от специалност „Соци-
ална педагогика“ проявяват емпатия към 
чуждата болка, както и желание да окажат 
помощ и подкрепа, когато това е възможно.  

 

 
Диаграма 5. Студентите от специалност „Соци-

ална педагогика“ споделят за свои близки, роднини и 
приятели 

 На въпроса за потребността от специа-
лист, който да се погрижи за емоционалната 
устойчивост и психичното здраве на хората в 
условията на пандемия, 47 човека отговарят 
положително, считайки, че психолог, социа-
лен работник или друг работещ в социалната 
сфера би изпълнявал ефективно тази социал-
на функция. В същото време, близо една тре-
та от анкетираните считат, че хората са упла-
шени и обезверени, което още веднъж пот-
върждава актуалната потребност от подобен 
род специалисти (Диаграма 6). 

 

 
Диаграма 6. Разпределение на отговорите за пот-

ребност от специалист (психолог или работещ в 
сферата на социалната работа), който да адресира 
и да се погрижи за емоционалните проблеми на хо-

рата по време на пандемия  
 
Същевременно 75 % от изследваните лица 

споделят, че биха насочили свои близки и 
познати към специалист по психично здраве 
(психолог или клиничен социален работник). 
Близо 1/6 от тях поясняват, че хората са уп-
лашени и обезверени, резултат, който корес-
пондира със заявената потребност от допъл-
нителни грижи за психичното благополучие в 
условия на продължителна пандемия.  

Мнението по същия въпрос на студентите 
от специалност „Социална педагогика“ е 
следното (Диаграма 7): 

• да: психолог, социален работник или 
друг работещ в социалната сфера – 75%; 

• хората са уплашени и обезверени – 30%; 
• притеснението на хората е изкуствено – 

2,5%; 
• никой не би споделил тревогите си с не-

познат – 5%; 
• няма такъв специалист – 5%; 
• не: лекарите се справят достатъчно добре 

– 2,5%.  
Те отчитат необходимост от специалист, 

който да се работи по посока за емоционална-
та устойчивост, спокойствието и психичното 
равновесие на хората, особено в условията на 
пандемия.  

 
Диаграма 7. Студентите от специалност „Соци-

ална педагогика“ биха се доверили на клиничен соци-
ален работник 
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Когато става дума за техен близък, мнени-
ето им е сходно: 

• да: психолог, социален работник или 
друг работещ в социалната сфера – 80%; 

• хората са уплашени и обезверени – 
2,5%; 

• притеснението на хората е изкустве-
но – 2,5%; 

• никой не би споделил тревогите си с 
непознат – 5%; 

• няма такъв специалист – 7,5%; 
• не: лекарите се справят достатъчно 

добре – 5%.  
Прави впечатление малката, но все пак 

разлика в процентите: когато става дума за 
близък човек, студентите разчитат на помощ-
та на специалист с 5% повече. В същото вре-
ме 5% повече изразяват мнение, че няма под-
ходящ специалист, който да окаже подкрепа 
на техен роднина, познат или приятел. Още 
веднъж проличава тяхната чувствителност, 
когато става дума за близък, за член на се-
мейството, за човек, за който наистина са заг-
рижени и обезпокоени. Оказва се, че в тези 
случаи се доверяват по-трудно.  

Интерес будят представите на участниците 
в изследването относно ролята на позитивно-
то и хуманно отношение като фактор в про-
цеса на оздравяване. Над 90% считат, че то е 
от съществено значение за лечебния процес.  

В Диаграма 8 се виждат резултатите от 
същия въпрос при студенти от специалност 
„Социална педагогика“. 87,5% подчертават, 
че позитивното отношение към пациентите 
определено спомагат преодоляването на бо-
лестното състояние, докато 12,5% вярват по-
вече на професионализма на лекарите, а не 
толкова на комуникацията и отношенията им 
с болните.  

 

 
Диаграма 8. Хуманното отношение на лекаря към 

пациента помага за неговото оздравяване 
 

Що се отнася конкретно до ролята на 
предлагащия психична грижа социален ра-

ботник, респондентите считат, че той трябва 
да предлага преди всичко морална подкрепа и 
изслушване, да проявява съчувствие, разби-
ране, търпение и емпатия, да вдъхва спокойс-
твие и увереност, че всичко ще бъде наред, но 
също така и да предоставя повече информа-
ция за Ковид-19 (Диаграма 9). 

 

 
Диаграма 9. Вид на очакваната подкрепа от со-

циалния работник 
 

Студентите от специалност „Социална пе-
дагогика имат различни потребности, които 
очакват подкрепата на социалния работник да 
задоволи:  

• съчувствие, разбиране, търпение, 
емпатия – 27,5%; 

• морална подкрепа – 50%; 
• изслушване – 47,5%; 
• спокойствие и увереност, че всичко ще 

бъде наред – 50%;  
• отговори на всичките си въпроси – 30%; 
• повече информация за Ковид -19 – 10%.  
Тези резултати дават основание да се нап-

рави извод, че студентите са наясно с някои 
от видовете подкрепа, които осигурява кли-
ничната социална работа и правилно се на-
сочват към използването й, и не пропускат 
един вид подкрепа за сметка на друг (Диаг-
рама 10). 

 
Диаграма 10. Видове социална помощ, от която 

респондентите биха се възползвали 
 

Кореспондирайки с отговорите на послед-
ните въпроси, анкетираните лица посочват, че 
в условията на пандемия, когато здравната 
система се „задъхва”, е необходимо да се по-
мисли за специалисти, които да подкрепят 
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здравните работници в тяхната работа с паци-
енти. В същото време близо една трета от 
участниците в изследването считат, че паци-
ентът сам трябва да потърси социална подк-
репа от съответната институция (Диаграма 
11). 

 

 
Диаграма 11. Необходимост от специалист, 

който да подкрепя здравните работници в работата 
им с пациентите 

  
В този ред на мисли, в представите на рес-

пондентите, подкрепата за здравните работ-
ници трябва да се предлага от специалист, 
който да предразполага и чрез разговор да 
облекчава емоционалното състояние на паци-
ентите (82% от анкетираните), но също така, 
да разговаря с тях за здравословното им със-
тояние (5 % от анкетираните). Това предпола-
га съответно ниво на медицинска квалифика-
ция/специализация и познание в тази конк-
ретна област.   

Мнението на респондентите за потреб-
ността от клиничен социален работник в 
здравната система, особено в условията на 
пандемия, изразява тяхната положителна наг-
ласа към подобна идея. От представителите 
на педагогическите специалности близо 98% 
са отговорили утвърдително, докато при обу-
чаващите се в областта на здравните грижи 
процентът намалява до 82% (Диаграма 12). 

 

 
Диаграма 12. Разпределение на отговорите за не-

обходимост от клиничен работник в здравната сис-
тема в условията на пандемия по специалности 
  

Студентите от специалност „Социална пе-
дагогика“ проявяват позитивизъм към идеята 
за клиничен социален работник, който да 
подпомага системата в условията на панде-
мия, но много от тях изпитват съмнение към 
адекватната роля на подобен специалист. 
Тяхното мнение е разпределено, както следва 
(Диаграма 13): 

• ситуацията не е толкова усложнена, 
колкото я представят медиите – 27,5%; 

• ако пациентът има нужда от социал-
на подкрепа, може да се обърне към съответ-
ната институция – 35%; 

• може да се помисли в тази посока – 
70%; 

• не, това е напълно излишно – 5%; 
• ще стане още по-сложно – 2,5%; 
• ще има прехвърляне на отговорно-

сти – 10%; 
• здравната система се нуждае от ме-

дици, лекари, медицински сестри, а не от дру-
ги специалисти – 5%. 

 

 
Диаграма 13. Има ли нужда здравната система 

от подобен специалист в условията на пандемия? 
 

По отношение на финансовото измерение 
на услугата и възможността за нейното полз-
ване безплатно,  91% отговарят, че вероятно 
биха се възползвали от нея при подобно усло-
вие. Забелязва се, че значителна част от тях 
добавят, че все пак зависи от ситуацията 
(54%), и биха потърсили специалист заради 
техен близък  (9%), но също така трудно биха 
се доверили на непознат (13%) и не знаят 
какво да очакват при срещата с него (11%).  

При условие, че услугата е платена, голяма 
част от респондентите смятат, че хората биха 
се отдръпнали (80%), но в същото време  54% 
от тях добавят, че този избор е много субек-
тивен. Според 17%, когато човек си плаща, 
очаква по-качествена услуга. 

Студентите – бъдещи социални педагози 
изразяват следната позиция по въпроса дали 
услугата трябва да е безплатна и ако не е – 
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как това би променило отношението на хора-
та към нея. От безплатна услуга биха се въз-
ползвали, според мнението на студентите, 
както се вижда: 

• да, вероятно – 87,5%; 
• зависи от ситуацията – 32,5%; 
• хората не знаят какво да очакват – 7,5%; 
• може би само, ако са засегнати техни 

близки – 7,5%; 
• трудно ще се доверят на непознат човек и 

ще споделят проблемите си, особено в мо-
менти на трудност, безпокойство, притесне-
ние – 12,5%; 

• сега на хората не им е до това, защото 
мислят за по-важни неща, уплашени и обър-
кани са – 2,5%. 

Определено преобладава положителната 
нагласа, но все пак се забелязва и известна 
доза съмнение относно полезността на услу-
гата (Диаграма 14).  

  

 
Диаграма 14. Ще се възползват ли хората от ус-

лугите на клиничен социален работник, ако те са 
напълно безплатни? 

 
Разбира се, мненията се променят, когато 

се предвижда заплащане на услугите на кли-
ничния социален работник. Студентите смя-
тат, че (Диаграма 15): 

• може би, хората ще се отдръпнат, 
защото това е допълнителен разход – 62,5%; 

• когато човек си плаща, очаква по-
качествена услуга – 22,5%; 

• този избор е много субективен и за-
виси от ситуацията – 45%. 

  

 
Диаграма 15. Отношение на студентите към 
заплатените социални услуги и дейности 

 
На въпроса дали единствено в условия на 

пандемия е нужен в болничните заведения 
специалист като клиничния социален работ-
ник, значителна част от изследваните отгова-
рят, че има и други сериозни заболявания, 
които изискват неговата професионална под-
крепа (93%), докато за 59% неговата подкрепа 
винаги ще е необходима. Някои добавят, че 
такъв специалист би могъл да работи по по-
сока на професионалното прегаряне на лека-
рите (20%) или да подпомага роднини и близ-
ки на пациентите (43%).  

Студентите от специалност „Социална пе-
дагогика“ също смятат, че работата на клини-
чен социален работник може да бъде полезна 
не само в пандемична обстановка, а и в реди-
ца ситуации, защото: 

• има и други сериозни заболявания – 
55%; 

• може да работи за преодоляване на 
професионалното прегаряне на медиците – 
32,5%; 

• може да подпомага роднини, близки, 
приятели на пациентите, техни познати – 
35%; 

• неговата подкрепа абсолютно винаги 
е необходима – 55%; 

• да, така мисля – 5% (Диаграма 16). 
Може да се направи извод, че се осъзнава 

необходимостта от клиничен социален работ-
ник, който да оказва допълнителна подкрепа 
не само на пациенти и на техните роднини, но 
и на лекарите, както и не само в условията на 
пандемия, но и в други проблемни ситуации, 
свързани със субективни преживявания на 
пациентите и техните семейства.  
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Диаграма 16. Мнение на студентите от специал-

ност „Социална педагогика“ относно полезността 
на дейността на клиничен социален педагог извън 

контекста на пандемия 
 

Разпределението на отговорите на респон-
дентите относно насочването на пациентите 
към подобен специалист в допълнение на ле-
чението, може да се проследи на следващата 
диаграма (Диаграма 17). Мнозинството от тях 
отговарят утвърдително. 

 

 
Диаграма 17. Разпределение на отговорите за не-

обходимост от насочване на пациентите към кли-
ничен социален работник в допълнение към тяхното 

лечение. 
  
100% от бъдещите социални педагози под-

крепят тази идея – пациентите трябва да бъ-
дат насочвани към клиничен социален работ-
ник в подкрепа на лечението.  

По отношение на честота на срещите с 
клиничния социален работник, респондентите 
от педагогически специалности и от специал-
ност „Медицинска сестра“ считат, че това 
трябва да се случва преди всичко по желание 
на пациента (70%)  и по време на цялото ле-
чение (46%), а също така по преценка на ле-
каря (28%). 

Мнението на студентите от специалност 
„Социална педагогика“ е разпределено почти 
поравно, както следва: 

• по време на цялото лечение – 30%; 
• по желание на пациента – 37,5%; 
• по преценка на лекаря – 30%; 
• във финалната фаза, когато пациен-

тът трябва да продължи сам напред – 5%.  
Много важно при подобен вид социална 

помощ и подкрепа е пациентът да не развие 

институционална зависимост, която по-скоро 
да го затрудни в преодоляването на заболява-
нето.  

Значителен процент положителни отгово-
ри получава въпросът дали е необходимо ме-
дицинско образование на социалния работ-
ник, за да е по-ефективен в клинична среда. 
Разпределението на отговорите според изуча-
ваната специалност е следното:  

• 62% от студентите в специалност „Ме-
дицинска сестра” считат, че клиничният со-
циален работник трябва да има медицинско 
образование,  

• 70% от обучаващите се в педагогически 
специалности смятат, че е нужно такова;  

• 62,5% от бъдещите социални педагози 
изразяват мнение, че това не е нужно, а 37,5 
посочват медицинското образование като за-
дължително. 

Тук съвсем ясно проличава разликата в 
нагласите на студентите от различните специ-
алности, като повече от половината обучава-
щи се в специалност "Социална педагогика" 
не подкрепят идеята за необходимостта от 
медицинско образование на клиничния соци-
ален работник. 

На въпроса, дали лекарят, по преценка, 
може да насочва пациентите към подобна со-
циална дейност,  67% от респондентите отго-
варят, че би било добре, докато други 14% 
считат, че той е достатъчно ангажиран с дру-
ги дейности. Студентите от специалност „Со-
циална педагогика“ в по-голямата си част 
(70%) също смятат, че е добър вариант лека-
рят да изпълнява функциите на социален ра-
ботник, ако има нужното образование и ква-
лификация. Останалите 30% поддържат мне-
нието, че това е излишно и медиците трябва 
да се фокусират изцяло върху главните си 
ангажименти (Фигура 1).  

В представите на анкетираните лица, ра-
ботният кабинет на клиничния социален ра-
ботник в болнично заведение трябва да бъде 
различен от лекарския, да е уютен и предраз-
полагащ (49%). Значителен процент от отго-
ворите се обединяват около идеята кабинетът 
да е извън болничното заведение, за да по-
могне мисленото отдалечаване на пациента от 
неговото заболяване (28%). 
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Фигура 1. Лекарят може да изпълнява функциите 

и на социален работник 
 

Макар и значително по-слабо представени, 
но все пак присъстващи в 13% от анкетите са 
отговорите, подкрепящи споделянето на общ 
кабинет от лекар и клиничен социален работ-
ник.  

Какво е мнението на студентите – бъдещи 
социални педагози по този въпрос? То е разп-
ределено в процентно съотношение по след-
ния начин: 

• най-добре е кабинетът на социалния ра-
ботник да е извън болничното заведение, за 
да се отдалечи мислено пациентът от заболя-
ването, поне временно – 25%; 

• би било по-добре да работи в кабинет, 
различен от лекарския, който е по-уютен и 
предразполагащ, може би предлагащ различ-
на от болничната обстановка – 57,5%; 

• социалният работник трябва да е на ли-
ния във всяка ситуация, затова определено е 
добре да работи в болницата, в непосредстве-
на близост до лекарския кабинет – 10%; 

• социалният работник трябва да е макси-
мално близо до всеки пациент – 7,5%. 

Впечатление прави нееднородното разпре-
деление на отговорите на въпроса дали лека-
рят трябва да разграничава в отношението си 
човека от пациента, който лекува. Високо 
оценени са проявите на човечност и хуман-
ност от страна на медицинския специалист 
(54% от анкетираните), с цел подпомагане на 
лечебния процес (17%), но също така се сре-
щат и мнения, застъпващи позицията, че ле-
карят е медицинско лице и трябва да бъде 
професионалист, за да се съхрани (24% от 
всички отговорили). 

Студентите от специалност „Социална пе-
дагогика“ също не са единодушни по въпроса 
дали лекарят трябва да се държи само като 
медик или е допустимо да отделя човека от 
пациента и да го подкрепя, до колкото това е 
възможно:  

• 47,5% са на мнение, че лекарят е меди-
цинско лице и трябва да бъде професиона-
лист, за да се съхрани; 

•  22,5% не отричат, че прояви на човеч-
ност и хуманност никога не са излишни; 

• 15% смятат, че това би спомогнало 
оздравителния процес; 

• всичко зависи от заболяването (10%); 
• други 10% подчертават, че има значение 

и гледната точка на пациента, който може да 
не желае и да не допуска по-голяма близост 
(Диаграма 18).  

 

 
Диаграма 18. Може ли лекарят да изпълнява и 

други функции за подкрепа на клиента 
 
В направеното проучване, резонно стои 

въпросът дали анкетираните биха се възполз-
вали от професионалните услуги на клиничен 
социален работник. На Диаграма 19 е предс-
тавено разпределението на отговорите.  

 

 
Диаграма 19. Процентното разпределение на от-

говорите на респондентите дали биха използвали 
услугите на клиничен социален работник 

Впечатление прави, че 100% от анкетира-
ните студенти по здравни грижи без колеба-
ние биха се възползвали от услугите на подо-
бен специалист, докато обучаващите се в пе-
дагогически специалности са разделени в 
своето мнение по въпроса. Но и сред тях пре-
обладава мнението, че е добре човек в нужда 
да се обърне към такъв специалист. 

Аналогично е поставен въпросът дали 
близките хора на участниците в изследването 
биха използвали услугите на клиничен социа-
лен работник. Отново еднозначно студентите 
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в специалност „Медицинска сестра” дават 
утвърдителен отговор. За разлика от тях, една 
пета от студентите – педагози считат, че 
близките им не биха го направили (19%). 

90% от студентите в специалност „Соци-
ална педагогика“ са абсолютно категорични, 
че биха се възползвали от услугите на такъв 
специалист, но само 65% са склонни да по-
търсят помощта му за подкрепа на техен бли-
зък (Диаграма 20).  

 

 
 
Авторите отчитат някои основни труднос-

ти, както при провеждане на изследването, 
така и при отчитане на получените резултати.  

• При онлайн попълване на анкетна карта, 
реализиращият проучването няма   директен 
контакт с изследваните лица, което го лишава 
от възможността да даде повече разяснения, 
ако и когато това е необходимо. 

• Анкетираните студенти се обучават в 
различни специалности и достъпът им до 
специализирана литература се определя от 
това.  

• Много се различава тяхното понятие и 
разбиране за социална работа, което дава 
възможност да се направи сравнителен ана-
лиз, като се отчита фактът, че студентите от 
специалност „Социална педагогика“ са по-
подготвени в това отношение. 

• Не е равен броят на анкетираните сту-
денти от различните специалности, затова не 
може да става дума толкова за сравнителен 
анализ, колкото за очертаване на тенденции. 

• Разглежданият проблем е изключител-
но актуален, но в по-голямата си част хората 
не са достатъчно информирани и реално ня-
мат представа как биха постъпили в конкрет-
на проблемна ситуация. 

• Клиничната социална работа все още не 
е развита в държавата. Вероятно повечето 
студенти имат някаква представа за понятие-
то, но не и за практическата част. Затова се 
предполага, че те отговарят по-скоро хипоте-
тично.  

Заключение 
 
На основата на проведеното изследване 

могат да се направят следните изводи: 
• В условията на продължителна пан-

демия, хората споделят широк диапазон от 
преживявания като преобладаващи са тези 
от негативния спектър.   

• По отношение на близкия им социа-
лен кръг (приятели, познати, колеги), ясно 
се очертава доминантността на приписвани-
те отрицателни преживявания (обърканост и 
уплаха).  

• Потребността да бъдат посрещнати 
чувствата и емоциите на хората, да се адре-
сират и вентилират страховете им, предпо-
лага наличие и достъпност на специализи-
рана психологична и социална подкрепа. 
Ролята на подобен тип специалист, в лицето 
на психолог или клиничен социален работ-
ник се разпознава и назована като грижа за 
емоционалната устойчивост и психичното 
благополучие на хората в условията на пан-
демия.  

• Очакванията спрямо клиничния со-
циален работник се фокусират върху него-
вата терапевтична функция (да предлага мо-
рална подкрепа и изслушване, да проявява 
съчувствие, разбиране, търпение и емпатия, 
да вдъхва спокойствие и увереност, че всич-
ко ще бъде наред, но също така и да предос-
тавя повече информация за Ковид-19). Съ-
щевременно, впечатление прави и домини-
ращата нагласа за медицинска квалифика-
ция/познания на клиничния социален ра-
ботник.   

• Нуждата от квалифицирана психоло-
гична и социална подкрепа за справяне с 
преживяванията в условията на пандемия се 
екстраполира до ситуации, касаещи и други 
здравословни състояния.  

• Не се изключва възможността лека-
рят и социалният работник да са едно и съ-
що лице, ако то има съответното образова-
ние и квалификация. 

• Финансовият момент също е налице 
и може да окаже ключов: интересът към ус-
лугата зависи и това дали тя ще бъде безп-
латна или платена. 

• Трябва да се подчертае, че все пове-
че се излиза от стереотипите, според които 
хората притежават проблемите си и не бива 
да ги споделят с други, особено с непознати. 
Наблюдават се прояви на доверие към раз-
лични специалисти, работата на които до 
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скоро е била неизвестна и непонятна. Об-
ществото се развива с високи темпове, него-
вите потребности се променят, а това изиск-
ва появата на нови професии и разнообразни 
социални услуги, дейности, програми. 

• Не е задължително да се смята, че 
клиничният социален работник ще пречи на 
лекарската помощ или ще изземва функции 
на медиците. Точно обратното: неговата ро-
ля е да подпомага тях и техните пациенти.  

• Като цяло може да се обобщи, че 
нагласите към ролята на клиничния социа-
лен работник в условията на пандемия, са 
преобладаващо положителни, подкрепени 
със заявено желание за ползване на услугите 
му при възникнала възможност. 
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ABSTRACT: Introduction: Expanding the perspective of e-education has become a great challenge at 

universities amid the Covid-19 pandemic. During this process academic staff attitude is one of the most 
important predictors of its effective application.  

Aim: To investigate the motivation and satisfaction of the academics with e-learning at Medical University of 
Plovdiv.  

Materials and methods: An online Google Form questionnaire which consists of 36 questions was sent 
through institutional e-mail to the academics. The data was collected in June and August 2020. The pilot study 
consisted of 194 participants from all departments. 

Results: Among the participants 49.5% had positive expectations towards e-learning. Both synchronous and 
asynchronous distant learning is perceived as an attractive method of interaction and communication with 
students according to 39.2% of the respondents. However, 51.5% responded that it is not a successful method for 
acquiring new knowledge and 90.2% - for practical skills in humanities education. The main limitations of e-
learning are lack of sufficient experience and qualification, increase in working load, insufficient cohesion in the 
teacher-student relationship, shortage of technology provision and software problems. Different electronic 
applications and platforms were used – MS Office 365, Moodle, Edo.mup. More than half of the participants 
(63.6%) are highly satisfied with the electronic teaching.  

Conclusion: This study outlines the main problems pertaining to web-based education among the academic 
staff. In addition, the shared experience and views for e-learning are a valuable feedback, which contributes to 
the improvement of teaching quality.  

Keywords: Е-learning, Medical University, Academic staff, Attitude, Limitations 
 
Въведение 
 
Обучението в електронна среда се превър-

на в едно от предизвикателствата за медицин-
ските университети в условията на пандемия 
от Sars-CoV-2 (Covid-19). Концепцията за 
електронно обучение обхваща редица прило-
жения, процеси на преподаване и методи на 
обучение чрез интегриране на информацион-
ните технологии в образователните институ-
ции, включително предимства и недостатъци 
на тяхното прилагане [1,2,3,4]. Европейската 
комисия (2001) дефинира електронното обу-
чение  (e-learning) като използване на мулти-
медийни технологии и Интернет за подобря-
ване на качеството на обучение чрез улесня-
ване на достъпа до ресурси и услуги, както и 
отдалечен обмен и сътрудничество между 
студенти и преподаватели [5]. Друг модел 
на организация и провеждане на учебния 

процес, който привлича вниманието на реди-
ца изследователи и преподаватели, като 
Shaffer K., J. Small (2004); Zayapragassarazan 
Z., S. Kumar (2012); Morton K. (2016); Dziuban 
Ch. (2018), Zohrehsadat, M. et al. (2020) e сме-
сената форма на обучение или т.н. хибридно 
обучение (Blended learning (BL) or hybrid 
learning). Най-честата интерпретация за сме-
сеното обучение е метод, който съчетава тра-
диционни подходи лице в лице с компютърно 
опосредствани дейности (електронно обуче-
ние) [6,7,8, 9,10,11]. 

Пандемията от Covid-19 оказа каталитичен 
ефект върху промените в образователните 
системи, без достатъчно време за планиране и 
подготовка за виртуално обучение [12]. Зна-
чима предпоставка за въвеждането на е-
обучение в Медицински университет – Плов-
див бе разработването на отделни модулни 
компоненти и Интернет решения за подобря-
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ване на образователната среда още преди 
обявяването на извънредното положение в 
страната ни. Тези обстоятелства допринесоха 
университетът да се адаптира бързо в епиде-
мичната обстановка, споделяйки, че „случай-
ността помага на подготвените умове“ [13].  

В отговор на съвременните тенденции за 
обучение в конкурентна академична среда 
през 2012г. към Факултета по Обществено 
здраве (ФОЗ) стартира Проект „Създаване на 
система за ефективно дистанционно елект-
роннобазирано обучение на Магистри по 
Обществено здраве”. Реализираният проект 
постави технологична, административна и 
нормативна база за въвеждане на нова форма 
на обучение в МУ Пловдив за дисциплини от 
ФОЗ. Създаденият масив от електронни обу-
чителни курсове се ползва и в момента от 
студенти - редовна и задочна форма в образо-
вателно-квалификационните степени "Бака-
лавър" и "Магистър" [14].   

Алтернативно решение за е-обучение е 
уеб-базирана система за управление на учеб-
ното съдържание - Learning Content 
Management System /LCMS// Moodle на Ме-
дицински колеж на МУ- Пловдив, функцио-
ниращата от уч. 2011/2012г. Системата се 
използва в образователната среда поради 
нейните предимства – лесен за работа и пре-
веден на различни езици интерфейс, богата 
функционалност при проектирането на обу-
чение, насочено към обучаемия с широки 
възможности за активно включване на уче-
щите [15]. 

Най-новата, успешно внедрена учебна 
платформа за дистанционно обучение е Офис 
365 Портал на МУ-Пловдив. Посредством 
множеството си приложения, порталът осигу-
рява провеждането на активна писмена, видео 
и/или аудио комуникация между академични-
те преподаватели и студентите. В MS Teams 
се осъществява синхронно обучение (лекции 
и упражнения) във виртуални класни стаи, а в 
MS SharePoint  студентите имат достъп до 
статична база данни с учебни материали. MS 
Forms подпомага успешното приключването 
на учебния цикъл чрез изготвянето на тестови 
изпитни форми и електронно провеждане на 
семестриалните и държавните изпити.  

При трансферирането на нови технологии 
в хуманитарното образование първостепенно 
значение е осигуряването на подходяща обра-
зователна електронна среда. Съществен фак-
тор за ефективно й прилагане е институцио-
налната подкрепа – мястото и ролята на ака-

демичните преподаватели като предиктор 
и фасцилитатор, който да насърчава активно-
то отношение на студентите и активизира 
участието им в процеса на преподаване и 
обучение при усвояване на бъдещата профе-
сия. 

Целта на настоящата публикация е да 
представи резултати от проучване на мнение-
то и мотивационните нагласи на преподава-
тели от Медицински университет – Пловдив 
за въвеждането на електронно обучение, как-
то и удовлетвореността от работата в новата 
учебна среда. 

Материал и методи. Проведено е онлайн 
анкетно проучване в периода юли - септември 
2020г. За целта е разработена електронна кар-
та, съдържаща 36 въпроса с линк за автома-
тично попълване в платформата Google 
Forms, разпространен чрез институционални-
те е-адреси на преподавателите от МУ. В пи-
лотното проучване взеха участие 194 препо-
даватели от всички учебни звена на МУ – 
Пловдив (Табл.1). Анализът на социодемог-
рафските показатели на респондентите показ-
ва висок относителен дял преподавателите с 
над 20 годишен професионален опит, което е 
от съществено значение при отчитане мнени-
ето и нагласите за въвеждането на нови тех-
нологии в провеждащото се обучение. 

Получените данни са въведени и анализи-
рани с помощта на SPSS версия 19.0 при ниво 
на статистическа значимост Р<0.05.  

Утвърденият подход на обучение („face-to-
face“) се счита за традиционен в медицинско-
то образование [16]. Обучението в електронна 
среда се очертава като иновативен метод на 
преподаване и единствена алтернатива при 
взаимодействието на преподаватели и сту-
денти, който осигурява приемственост с тра-
диционните подходи в условията на пандемия 
от Covid-19. Въпреки, че е-обучение получава 
широка перспектива за развитие, сериозно 
изпитание пред ефективно му приложение е 
несигурността на медицинските преподавате-
ли да участват в технологии с он-лайн цифро-
во съдържание [12,16]. Сравнителни анализи 
показват, че успехът на е-обучение зависи до 
голяма степен от готовността на преподавате-
лите и студентите за работа във виртуална 
среда, наличие на опит и ключови умения в 
това поле на познанието. Недостатъчната 
педагогическа подготовка при използването 
на е-технологии, трудностите при намирането 
на качествени дигитални учебни ресурси, 
липсата на яснота по отношение на учебните 
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цели, са значителни бариери за преподавате-
лите, които често водят до несъответствие 

между очакванията и реалността [11].  
 

 
Таблица 1. Социо-демографски показатели на респондентите 

 
Показатели Респонденти 

 
Пол 
                               Мъж 
                               Жена 

N % Sp 
 

  62 
132 

 
32.01 
68.05 

 
5.92 
4.06 

Преподавателски стаж 
                               0-5 г. 
                               6-10 г. 
                               16-20г. 
                               >20 г. 
 

 
48 
38 
50 
58 

 
24.17 
19.26 
25.28 
29.09 

 
6.18 
6.40 
6.15 
5.96 

Структурно звено на МУ  
                                 МФ 
                                 ФДМ 
                                 ФФ 
                                 ФОЗ 
                                 ДЕСО 
                                 МК 

 
71 
14 
41 
27 
10 
31 

 
36.06 
  7.12 
21.14 
13.91 
5.22 

16.01 
 

 
5.70 
6.87 
6.38 
7.68 
7.03 
6.59 

Катедра 
                                Теоретична 
                                Предклинична 
                                Клинична 

 
90 
47 
57 

 

 
46.41 
24.25 
29.42 

 

 
5.26 
6.25 
6.04 

Резултати и обсъждане. 
 
В тази насока, настоящото проучване е 

фокусирано върху изследване възприятията и 
нагласите на академичния състав към новите 
методи на преподаване, предизвикателствата 
и ограниченията на  web-базирания опит.  

Получените резултати потвърждават, че 
по-голяма част от преподавателите - 54.1% 
(n=105) са резервирани към въвеждането на е-
обучение като изразяват колебание или не 
споделят позитивни очаквания към тази фор-

ма на преподаване в медицинското образова-
ние. Обнадеждени към въведеното е-
обучение са 45.91±5.28% от анкетираните 
(Диагр.1). 

Макар, че МУ- Пловдив има предшестващ 
опит в дистанционното обучение чрез тества-
ните платформи Moodle (МК) и Edo.mup 
(ФОЗ) още преди появата на пандемията от 
Covid-19,  преобладаващ дял от респонденти-
те 74.3%±3.67% признават, че нямат предва-
рителни умения за преподаването в електрон-
на среда (Диагр. 2). 

 

 
Диаграма 1. Имах положителни очаквания относно преминаване към работа с електронна 

платформа 

n=25
13%

n=38
19%

n=42
22%

n=64
33%

n=25
13% Напълно несъгласен

По-скоро несъгласен

Нито несъгласен/ Нито съгласен

По-скоро съгласен

Напълно съгласен
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Диаграма 2. Имах предварителна подготовка и опит за преподаване в електронна среда. 
 
Въпреки отчетеното недоверие към прила-

гането на нови технологии и липсата на пред-
варителна подготовка, е-обучение се възпри-
ема от преподавателите като атрактивен ме-
тод на итеракция със студентите (39.2%), но 
нерезултативно при усвояване на нови знания 
(51.5%) и практически умения (90.2%) (Ди-
агр. 3).  

Проучване на Agboola A. (2006) установя-
ва линейни зависимости между възрастта, 
пола, софтуерните умения и възприятията на 
академичните преподаватели за е-обучение. 
Например, мъжете проявяват по-високо дове-
рие и креативност към е-обучение, докато 
жените са по-скептични към прилагането на 

нови технологии. Други учени, като Мърфи и 
Гринууд (1998) съобщават, че по-младите 
преподаватели показват значително по-
високо ниво на доверие от по-възрастните 
колеги в използването на информационни 
технологии  в обучението [17]. 

Настоящето проучване не потвърждава 
подобни хипотези. Непараметричният Mann–
Whitney U test, не показа съществени разли-
чия във възприятията на респондентите към 
въведеното дистанционно обучение по приз-
нак пол. Статистически различия в отговори-
те не бяха отчетени и в зависимост от препо-
давателския стаж и принадлежност към раз-
личните структурни звена на МУ. 

 
Диаграма 3. Мнение на преподавателите, относно е-обучението. 
 

n=65
34%

n=58
30%

n=19
10%

n=32
16%

n=20
10%

Напълно несъгласен

По-скоро несъгласен

Нито несъгласен/ Нито съгласен

По-скоро съгласен

Напълно съгласен

18% 24,70%

1%

19,60%
26,80%

2,60%
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6,20%
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7,20% 1,50%

70,10%
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Е-обучение е атрактивен метод 
на преподаване, който стимулира 
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студентите в учебния процес.

Е-обучение е по-ефикасно при 
усвояване на нови знания от 

страна на студентите.

Дистанционното обучение не е 
достатъчно за усвояване на 

практически умения, особено в 
хуманитарното образование.
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Нито несъгласен/ Нито съгласен По-скоро несъгласен
Напълно несъгласен
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Базирано на множествения отговор, пре-
подавателите имаха възможност да ранжират 
основните трудности при проведеното е-
обучение. Освен липсата на предварителна 
подготовка 23.28±6.29% се открояват и отго-
вори като - увеличаване на работното нато-
варване 62.37±4.40%,  липса на техническа 
обезпеченост  54.64±4.84%, проблеми със 
софтуера 24.23 ±6.27% и отслабване на връз-
ката между преподавател и студент 
0.5±7.05%.  

Резултатите, които получихме се потвърж-
дават и от предходни проучвания, проведено 
от Çankaya P., Baris M. (2016) сред универси-
тетски преподаватели. Авторите установяват, 
че най-често срещаните предизвикателства в 
процеса на дистанционно обучение са липса 
на технологично оборудване и добра комуни-
кация със студентите, ниското ниво на готов-
ност и мотивация на студентите, липса на 
ефективни лекции и слаба обратна връзка. 
Един от ключовите компоненти, които влияят 
върху мотивацията на преподавателския със-
тав са слабата посещаемостта и липсата на 
интерес в онлайн часовете от студентите. 
Недостатъци на взаимодействието, проблеми-
те с физическата и техническата инфраструк-
тура се посочван и в други подобни проучва-
ния на Baris, M., P. Çankaya (2016); Neborsky 

E, Boguslavsky M, Ladyzhets N, Anisimov A, 
(2020) [18, 19]. 

Предвид различните вариации на виртуал-
ната среда, които предоставя институцията, 
най-често използвана от преподавателите в 
МУ- Пловдив уеб-платформа е MS Office 365 
– 88.14±2.47%, вероятно поради разнообрази-
ето от електронните приложения (Outllok, 
Teams, SharePoint, Forms и др.), осигуряваща 
възможности за провеждане на ефективни 
учебни занятия.   

Формирането на т.нар. виртуални стаи 
(virtual classroom) в MS Teams гарантират 
онлайн учебна среда, центрирана върху сту-
дента - синхронна визуална и аудио-
комуникация между обучаемите и обучители-
те. Сравнително с по-малко приложение са 
платформите на Медицински колеж Moodle  - 
19.59±6.44% и ФОЗ Edo.mup. – 4.12±7.03%.  

Близо 3% от преподавателите посочват, че 
са използвали други възможности за комуни-
кация в електронна среда със студентите. 

На фона на сложната епидемична обста-
новка, недостатъчния професионален опит и 
готовност за обучение в електронна среда, 
съпътстващите трудности и бариери на пре-
подаване, като позитивен резултат отчитаме, 
че 2/3 от академичните преподаватели споде-
лят  удовлетвореност от проведеното дистан-
ционно обучение  (Диагр. 4.). 

  
 

 
Диаграма. 4. Удовлетвореност от електронното преподаване сред академичния състав 

 
Заключение 
 
Обучението в електронна среда придобива 

все по-голямо значение в образователната 
сфера, предвид продължаващата заплаха от 
разпространението на Covid-19. Аргументите 
за перспективното му приложение са много-
аспектни и същевременно оспорва-
ни. Проучването очертава съществени проб-
леми, свързани с уеб-базираното обучение 

през погледа на академичните преподаватели 
във висшето медицинско образование. Спо-
деленият опит и мненията за е-обучение са 
ценна обратна връзка, които допринасят за 
подобряване на качеството на преподаване. 
Обучението в е-среда предоставя бърз и лесен 
достъп до нови информационни ресурси, ин-
терактивни методи на преподаване и възмож-
ности за усъвършенстване на двупосочния 
характер на обучителния процес. Необходимо 
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е разширяване и детайлизиране на проучване-
то, за да се изследват факторите, свързани с 
ефективността на е-обучение и успеваемостта 
на студентите в медицинските университети. 
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ABSTRACT: Today, a significant number of schools, higher education institutions, as well as qualification 
and language centers and others take advantage of distance learning. Students around the world benefit from 
distance learning in many ways - to study in a chosen professional field and educational degree, to improve their 
qualifications or to be educated in a field other than the main one. The choice of place to attend training is not 
limited by location. Students can attend courses from institutions across the country or participate in online 
lectures from home or the work environment. 

The article discusses the types of distance learning, according to the method of delivery of learning content - 
synchronous and asynchronous. Their advantages and disadvantages are noted. 

The success of a distance learning program depends largely on the chosen media. The article outlines the 
main considerations to consider when choosing an appropriate distance learning media. 

Key words: distance learning; advantages of distance learning; synchronous and asynchronous learning. 
 

Въведение 
 

Дистанционното обучение е от полза за 
голям брой хора в много различни ситуации, 
които искат да се обучават, квалифицират, за 
да разширят възможностите си за реализация. 
Студентите по света се възползват от дистан-
ционното обучение по много начини - да по-
лучат образование, да придобият професио-
нални или езикови умения, да повишат ква-
лификацията си. 

Все по-голям брой училища, университети 
и други образователни институции се възпол-
зват от предимствата на дистанционното обу-
чение. Учениците от основните и средните 
училища могат да посещават онлайн курсове, 
които не се предлагат в техните училища. 
Студентите могат да се обучават в курс, 
предлаган чрез дистанционно обучение, което 
им позволява да имат достъп до съдържание, 
да общуват и да споделят информация изцяло 
онлайн. Освен това дистанционното обучение 
предлага на учениците, които са географски 
отдалечени, на тези, които предпочитат нет-
радиционното обучение или са с увреждания, 
същите възможности като на учениците от 
традиционното училище, независимо от ни-
вото на образование. Професионалистите 
намират дистанционното обучение за удобен 

начин за съчетаване на работата и семейните 
задължения. Дистанционното обучение поз-
волява на тези хора да се възползват от обу-
чение по време и място, което е най-удобно за 
тях. 

В статията са разгледани видовете дистан-
ционно обучение, според начина за доставка 
на учебното съдържание - синхронен и асин-
хронен. Отбелязани са техните предимства и 
недостатъци. 

Важна задача в процеса на проектиране на 
програмите за дистанционно обучение е из-
борът на учебна медия. В статията са отбеля-
зани основните съображения, които трябва да 
се имат предвид при избора на подходяща 
медия за дистанционно обучение. 

 
Видове дистанционно обучение 

 
Дистанционното обучение обикновено се 

осигурява по два начина: синхронно или 
асинхронно. 

Според речника за електронно обучение на 
Американско общество за обучение и 
развитие (American Society for Training & 
Development - ASTD) [1], синхронното 
обучение е - онлайн обучение, ръководено от 
преподаватели в реално време, при което 
всички участници са влезли едновременно и 
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комуникират директно помежду си. 
Комуникацията може да бъде чрез виртуална 
класна стая, където студентите могат да 
приложат своите знания на практика, да 
развият свои собствени възгледи за 
съдържанието и да консолидират наученото. 
Във виртуалната класна стая преподавателят 
осъществява контрол над класа с 
възможността да "призовава" участниците. В 
повечето платформи студентите и 
преподавателите могат да използват онлайн 
дъска, за да наблюдават текущата работа и да 
споделят знания. Взаимодействието може да 
се осъществи и чрез аудио- или 
видеоконферентна връзка, интернет или 
двупосочни предавания на живо. 
Синхронното обучение се осъществява в 
реално време, често с определен график на 
часовете и фиксирано време за влизане. 

Речникът за електронно обучение на ASTD 
определя асинхронното обучение като - 
обучение, при което взаимодействието между 
преподаватели и студенти се осъществява 
периодично, със закъснение във времето [1]. 
Примери за това са самостоятелни курсове 

провеждани през интернет, онлайн 
дискусионни групи, имейл и др. 
Асинхронното обучение не изисква 
взаимодействие в реално време, но 
съдържанието е достъпно онлайн и 
студентите могат да преглеждат учебния 
материал по време, което най-добре отговаря 
на техните графици и да изпълнят заданията в 
определените срокове. 

 
Синхронно обучение 
Синхронното обучение се реализира в 

реално време. Това означава, че студентите и 
техният преподавател си взаимодействат на 
определено виртуално място в определено 
време. В тези курсове преподавателите 
присъстват, както и в лекционната зала. 
Общите методи за синхронно онлайн 
обучение включват видеоконференции, 
телеконференции, чат на живо и лекции, 
предадени на живо, които трябва да се гледат 
в реално време. 

На фиг. 1 са показани предимствата и 
недостатъците на синхронното обучение, a 
по-долу е описано всяко от тях. 

 

 
 

Фиг. 1. Предимства и недостатъци на синхронното обучение 
 

Предимства на синхронното обучение 
Ангажиране в класната стая 
Ако студентите предпочитат активна 

дискусия, незабавна обратна връзка и лични 
взаимодействия с връстници и 
преподаватели, вероятно ще предпочетат и 
синхронно обучение. Този формат може да 
бъде особено полезен през период на преход 
от традиционна към виртуална класна стая. 
Видеоконференции на живо, излъчвания на 
лекции и чат в реално време предлагат 
възможност за ефективно взаимодействие във 

виртуалната класната стая, като 
същевременно обучаемите се възползват от 
удобството на дома, без загуба на време за 
пътуване. 

 
Динамично обучение 
За някои стилове на обучение синхронният 

онлайн формат всъщност е по-добър вариант 
спрямо ученето в клас, защото позволява по-
динамично изследване на теми, идеи и 
концепции. При синхронното онлайн 
обучение има бърза и непосредствена 
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комуникация. Видеоконференциите дават 
възможност да се задават въпроси на 
състудентите и на преподавателите и да се 
получават отговори по време на лекцията. 
Това, че не са в реалната лекционна зала 
позволява на студентите да направят 
собствено проучване отстрани, без да 
нарушават лекцията. 

 
Подробни инструкции 
При синхронното онлайн обучение 

студентите взаимодействат редовно и често 
със своите преподаватели и така могат да ги 
опознаят. При това обучение преподавателите 
дават на студентите подробна информация за 
това как трябва да се изпълняват заданията 
или в каква последователност да се работи. 
Синхронното обучение предоставя 
възможности за редовни дискусии, 
индивидуални насоки и наставничество, без 
да се налага да планират присъствени срещи. 

 
Недостатъци на синхронното обучение 
Фиксиран график 
Синхронното обучение може да създаде 

неудобства за работещите студенти, които са 
ангажирани с неопределен и забързан работен 
график. За тях може да се окаже трудно да 
спазват зададения учебен график на 
синхронните онлайн курсове. 

Технически трудности 
При синхронното обучение могат да 

възникнат технически трудности от различен 
характер – липса на безжичен сигнал или 
чести прекъсвания на интернет връзката, срив 
на твърди дискове, изтощени батерии и др. 
Подобни технически затруднения могат да 
доведат до стрес студентите, които бързат за 
видеоконференция, лекция или дори изпит. 
 

Асинхронно обучение 
Асинхронното обучение се осъществява по 

индивидуалния график на обучаемия. В изу-
чавания курс или програма преподавателят 
осигурява лекции, материали за четене, видеа, 
задачи за самостоятелна работа, задания за 
оценка за изпити. Така студентът има онлайн 
достъп до учебните материали по всяко време 
и може да изпълни възложените задачи и 
изисквания по свой график, и да спази опре-
делените срокове. 

Общите методи за асинхронно онлайн 
обучение включват самоуправляеми модули 
за уроци, предварително записано видео съ-
държание, виртуални библиотеки, бележки от 
лекции и онлайн дискусионни дъски или 
платформи за социални медии [3]. 

На фиг. 2 са показани предимствата и не-
достатъците на асинхронното обучение, а 
описанието им е дадено по-долу. 

 

 
 

Фиг. 2. Предимства и недостатъци на асинхронното обучение 
 

Предимства на асинхронното обучение 
Гъвкавост 
Асинхронното обучение е подходящо за 

хора, които държат на индивидуалния си гра-
фик и предпочитат всичко да се извършва в 
избрани от тях часове. В асинхронните кур-
сове учебните материали са свободно достъп-

ни - обикновено в рамките на определен пе-
риод, например седмица или две - така че 
обучаемите могат да ги ползват по всяко вре-
ме на денонощието, което най-добре отговаря 
на техния график. Материалите могат да 
включват текстови бележки за лекции или 
предварително записани лекции; интерактив-
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ни учебни модули, които могат да се управ-
ляват самостоятелно. Студентите могат да 
слушат лекция със слушалки докато са в пре-
возно средство или да попълват тестове по 
време на нощна смяна. Асинхронното обуче-
ние предоставя учебните материали, така че 
студентът може да учи, когато му е удобно. 

 
Обучение със собствено темпо 
Една от най-важните характеристики на 

асинхронното обучение е, че студентите зада-
ват темпото на учене (обикновено в рамките 
на зададените срокове). Студентите могат да 
четат и преглеждат учебните материали тол-
кова време, колкото им е необходимо, да из-
пълнят задачите за самостоятелна работа, 
едва след като са ги разбрали напълно, а не 
според времетраенето на курса. 

Така студентите, които се обучават по-
бързо ще спестят време. На други студенти 
обаче им е необходимо повече време за усво-
яване на нови знания. Те могат да преглеждат 
информацията по-бавно, да си водят бележки 
без да бързат и без да се притесняват, че изос-
тават от колегите си, или че ще пропуснат 
ключови точки в лекцията. 

 
Достъпност 
Студентите сами работят с учебното съ-

държание, като от време на време взаимо-
действат с преподавателя чрез имейл или 
социални медии. Самоуправляващите се мо-
дули, видео уроци и виртуални библиотеки 
предлагат възможност за получаване образо-
вание с минимален контрол и разходи. 

 
Недостатъци на асинхронното обучение 
Изолация 
Студентите, които предпочитат присъст-

веното обучение, биха се чувствали изолира-
ни при асинхронното обучение. Социалните 
медии и електронната поща не могат да за-
местят взаимодействието в реално време. При 
асинхронното обучение има по-ограничено 
взаимодействие, отколкото при неговите ана-
лози - възможностите за обсъждане, дебати и 
общуване със състуденти и преподаватели са 
оскъдни. 

Асинхронното обучение е подходящо за 
хора, които искат бързо да придобият умения, 
но ако търсят обогатяване чрез дискусии, 
обратна връзка и социално взаимодействие, 
тази форма на дистанционно обучение не е за 
предпочитане. 

 

Риск от апатия 
Някои учащи се справят най-добре, когато 

получават незабавна обратна връзка и посто-
янен контрол. В такива случаи свободната 
форма на асинхронното обучение може да 
бъде демотивираща. 

 
Предимства и недостатъци на 

дистанционното обучение 
 
Както при всяко решение за обучение се 

отчитат съответните специфики, така и 
дистанционното обучение има своите 
предимства и недостатъци, които 
преподавателите и студентите трябва да 
вземат предвид. По-долу са описани по-
важните предимства и недостатъци на 
дистанционното обучение [4]. 

 
Предимства 
• Обучаващите се учат със собствено 

темпо и удобство. 
• Изборът на място за посещение на 

обучение не е ограничен по местоположение. 
Студентите могат да посещават курсове от 
институции в цялата страна или да се 
включват в онлайн лекции от дома, или 
работната среда. 

• Не изисква или спестява време за 
пътуване на студенти и преподаватели. 

• Не се налага отсъствие от работа или 
то е минимално. 

• Обучаеми и преподаватели могат да 
се свържат и комуникират с други учащи от 
много различни места в страната и по света. 

• Преподавателите могат по-лесно да 
използват множество стилове на обучение. 

• Учещите и преподавателите могат да 
се възползват от много от най-новите 
технологии. 

• Спестява разходи за пътуване, 
квартира, закупуване на учебни материали и 
др. 

 
Недостатъци 
• Обучаемите трябва да бъдат 

самомотивирани, дисциплинирани и да могат 
да работят без контрол от преподавател. 

• Липсата на взаимодействие лице в 
лице може да накара обучаемите да се 
чувстват изолирани или откъснати от 
преподавателя и/или другите учащи. 

• Обучаемите трябва да се съобразяват 
с времевите диапазони, в които трябва да 
подготвят задание. 
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• Учещите и преподавателите трябва да 
имат подходящи технологични умения. 

• Учащите трябва да имат 
необходимите технически устройства, 
интернет връзка и др. 

• Може да възникнат технически 
проблеми (проблеми с интернет, с компютъра 
или др.). 

• Маркетингът, проектирането, 
доставката и внедряването могат да струват 
скъпо. 

• Предлагащата институция може да 
изисква специфични технологии, като 
система за управление на обучението, 
инструменти за разработване на курсове и др. 

Въпреки очевидните предимства на 
дистанционното обучение, има проблеми, 
които трябва да бъдат решени. Тези проблеми 
включват: качеството на инструкциите, 
скритите разходи, неправилното използване 
на технологиите и нагласите на 
преподаватели, студенти и администратори. 
Всеки един от тях има въздействие върху 
цялостното качество на дистанционното 
обучение като продукт. 

 
Избор на подходяща медия за 

дистанционно обучение 
 
Успехът на дадена програма за 

дистанционно обучение зависи в голяма 
степен от избраната медия [2]. Учебните 
медии са основно системи за разпространение 
и най-важното при избора на медия е 
запазването ефективността на обучението. 

Процесът за избор на медии за 
дистанционно обучение е подобен на 
процеса, следван при традиционното 
обучение. В по-голямата си част нито една 
медия не е по-добра от друга, но когато се 
избира медия за дистанционно обучение, 
трябва да се вземат предвид следните 
съображения: 

• За какъв тип обучаеми е предназначена; 
• Да се дефинират ясно целите и желаните 

резултати; 
• Да се определи подходящият начин за 

адресиране на съдържанието - чрез 
асинхронни или синхронни средства; 

• Да се предвидят алтернативи на всички 
методи за доставка, които биха могли да 
бъдат също толкова ефективни (например 
предоставяне на печатни материали вместо 
провеждане на онлайн сесия); 

• Изборът да се съобрази със същността на 
медиите. 

При изборът на медии трябва да се има 
предвид още, че някои синхронни учебни 
технологии са най-подходящи за учебни 
стратегии, които изискват жива и 
диалектична учебна среда. Също така и има 
асинхронни учебни технологии, които са най-
добре интегрирани със стратегии, които 
изискват асинхронна учебна среда. 

Друго важно съображение е нивото на 
когнитивните цели. В тази връзка може да се 
отбележи следното: 

• Асинхронните медии могат да бъдат 
по-подходящи за по-ниските когнитивни 
нива, където основният фокус са знанието, 
разбирането и повторението (упражнения и 
практика); 

• Синхронните медии може да са по-
подходящи за по-високите когнитивни нива 
(синтез, анализ, оценка), когато е необходима 
синхронна учебна среда, за да се поддържа 
високо ниво на взаимодействие (диалог). 

Различни институции вече предоставиха 
широк спектър от образователни ресурси, а 
други произвеждат мултимедийно 
съдържание. По този начин се подпомагат 
училища, университети и преподаватели да 
планират своите онлайн дейности, 
стимулирайки последващи практики в 
дистанционното обучение. 

 
Заключение 
 
Най-голямото предимство на 

дистанционното обучение е, че в много 
онлайн курсове се използва комбинация от 
синхронно и асинхронно обучение, 
комбиниране на конферентни връзки в реално 
време със самостоятелни задания или 
балансиране на предварително записани 
лекции с дискусионни сесии на живо. Всеки 
модел на дистанционно обучение е различен 
и най-добрите университети използват най-
доброто от тези модели, за да създадат 
обогатяващо обучение от разстояние. 

Дистанционното обучение е нараснало по 
популярност и достъпност, привличайки 
ученици и студенти със своите удобни 
възможности за график и формат. Когато се 
прави избор на дистанционен образователен 
формат, обучаемият трябва да прецени какъв 
тип учещ е – дали предпочита да се обучава 
самостоятелно или да се включва заедно с 
другите във виртуална класна стая; дали 
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преподавателското присъствие го стресира 
или мотивира да даде най-доброто себе си; 
дали се смущава да говори пред състуденти и 
преподаватели или се чувства по-свободен, 
когато се изявява онлайн.  

Платформите на дистанционно обучение 
дават възможност на студентите не само да 
продължават своето образование, но ги 
насърчават да работят заедно, за да намерят 
най-добрия начин да изразят всяка идея. 
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OPPORTUNITIES AND RISKS IN THE FOREIGN LANGUAGE INTERACTION     

TEACHER – MEDICAL STUDENT IN THE CONDITIONS OF COVID-19 
 

Teodora Valova, Boyka Petkova 
 

ABSTRACT: This article explores the essential characteristics of the foreign language pedagogical 
interaction between the teacher and the foreign students with a medical profile in the conditions of the COVID-
19 pandemic. Through a theoretical justification of the researched problem and analysis of the results of the 
current observation, a number of opportunities and weaknesses of the online learning are outlined. Special 
attention is paid to the risks posed by the indirect communication in the conditions of e-teaching and learning: 
lack of personal contact between the individual subjects of the educational process, decreased motivation for 
participation in it by students, deficits in the emotional and behavioral sphere of their personality, deformation 
in the trainer-learner relationship. Specific methodological ideas are proposed, through which are created 
conditions for more effective formation of professional language and communicative competencies in the future 
medical professionals. As a result of the analysis of the empirical data from the observation are drawn 
conclusions and recommendations for overcoming the negative consequences of the online learning and for 
improving the quality of pedagogical communication in a complete academic electronic course in a second 
(foreign) language. 

Key words: interaction, university lecturer, medical students, e-learning, second language acquisition 
 
Въведение 
Въпросът за полисубектното взаимодейст-

вие между университетския преподавател и 
студентите с медицински профил присъства 
трайно като проблематика в медицинската 
педагогика и деонтология. 

Разглеждана в контекста на чуждоезиково-
то обучение, темата за педагогическото об-
щуване заема централно място в методологи-
ята поради спецификата на общата и специ-
алната подготовка на бъдещите лекари и спе-
циалисти от други страни за комуникация в 
здравната практика. 

Промяната на традиционната обучителна 
среда и трансформирането й в електронна по 
време на пандемията от COVID-19 налага по-
нататъшно задълбочено изследване на широ-
ката гама от проблемни сечения в контекста 
на субект-субектното взаимодейст-вие препо-
давател – чуждестранни студенти.  
 

Постановка на проблема 
В отговор на затварянето на образовател-

ните системи в световен мащаб и преминава-
нето към онлайн преподаване, технологиите 

се оказаха единственото средство, чрез което 
можеше да достигнем до нашите студенти. 

Медицинските университети в България 
показаха, че са готови веднага да предложат 
алтернатива и да преминат към електронно 
обучение, използвайки интегрирани дигитал-
ни системи и платформи. По този начин се 
запази непрекъснатостта на учебния процес и 
се осигури приемственост в усвояването на 
задължителния материал от студентите. Поя-
ви се необходимост да се преразгледат усло-
вията, формàта и методите на преподаването. 

За обучението  в онлайн среда са важни не 
само техническите условия, но и правилният 
избор на методи и подходи. От тях в значи-
телна степен зависи ефективността на учеб-
ния процес. В областта на дидактиката и в 
методиката на обучение по втори (чужд) език 
това означава да се намери пресечната точка 
между традиционните и мултимедийните 
подходи. 

Продължаващото повече от година онлайн 
обучение и учене очерта както положителни-
те страни в използването на дигитализирани-
те материали и ресурси, така и съществените 
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рискове и пропуски. Тук е мястото да подчер-
таем, че подготовката на студентите не реали-
зира очакваните резултати по втори (чужд) 
език в съответните нива. 

 Валидността на тази постановка се пот-
върждава от финалните резултати на студен-
тите от проведените текущи тестове, семест-
риални и годишни изпити. Получените данни 
показват, че лингвистичните и комуникатив-
ните знания и умения на студентите с меди-
цински профил са под средното ниво в срав-
нение с резултатите от предходни години. 
Причините за голямата разлика в изходните 
равнища могат да бъдат много  и  разнооб-
разни.  Част от тях определено се дължат на 
технологични проблеми в провежданото неп-
рисъствено обучение. Други са свързани с 
липсата на непосредствен контакт между от-
делните участници в учебния процес. В ре-
зултат от установените дефицити се оказа, че 
образователният дигитален оптимизъм е при-
бързан. Най-сериозният проблем на онлайн 
обучението, който преподавателите и студен-
тите посочват, е отсъствието на ефективно 
междуличностно взаимодействие помежду 
им.  

Констатираните пропуски в социалната 
комуникация са в противоречие с тезата на 
Leontiev, че субект-субектните взаимоотно-
шения създават най-добрите условия за раз-
витие на мотивацията на учещите се и на 
творческия характер на дейността им. Според 
автора, полисубектното взаимодействие доп-
ринася за правилното формиране на личност-
та на учещия, осигурява благоприятния емо-
ционален климат на обучение (в частност 
„препятства“ възникването на „психични ба-
риери“, спомага управлението на социално-
психологичните процеси в учебните колекти-
ви (Leontiev, 1996, p. 20). 

Непълноценното междуличностно общу-
ване намалява мотивацията за активно учас-
тие в упражненията, а на по-късен етап води 
до фрагментарност при усвояването на учеб-
ния материал и до непълно постигане на об-
разователните цели и задачи. Визията за пре-
одоляването на рисковете от индиректното 
общуване се реализира през използването на 
подходящ инструментариум, който да създаде 
близка до естествената комуникативна среда 
на съответния втори (чужд език).  

 
Цел и задачи 
Целта на настоящата статия е чрез теоре-

тична обосновка на изследвания проблем и 

анализ на резултатите от текущото педагоги-
ческо наблюдение да се очертаят възможнос-
тите и рисковете пред онлайн педагогическо-
то взаимодействие в чуждоезиковото обуче-
ние за медицински цели.  

Водещ изследователски въпрос е как да 
подобрим онлайн преподаването, така че то 
да гарантира ефективното усвояване на линг-
вистичните знания и комуникативните уме-
ния у чуждестранните студенти за професио-
нално общуване в медицинската практика. 

Задачите, които произтичат от така фор-
мулираната цел, са: 

1) Да се проучат и интерпретират теоре-
тичните аспекти на проблема за субект-
субектното взаимодействие в академичен 
контекст; 

2) Да се установят възможностите и ти-
пичните трудности при овладяване на учеб-
ното съдържание по втори (чужд) език в он-
лайн формат; 

3) Да се предложат конкретни методичес-
ки идеи, които да осигурят условия за форми-
ране на езикови и комуникативни компетент-
ности у бъдещите медицински специалисти; 

4) В резултат на анализа на емпиричните 
данни от наблюдението да се направят изводи 
и препоръки за усъвършенстване на обучени-
ето по втори (чужд) език в електронен фор-
мат. 

 
Методи на изследване 
За постигане на целта и решаване на зада-

чите на проучването са използвани следните 
изследователски методики и техники:  

1. Анализ на литературните източници по 
темата. 

Литературният обзор, без претенции за из-
черпателност, е извършен в следните направ-
ления:  

- публикации, посветени на педагогичес-
ките модели за формиране на ефективни вза-
имоотношения в обучението между препода-
вателя и студентите-медици. 

- публикации, изясняващи основните по-
нятия, касаещи възможностите и рисковете 
пред полисубектното взаимодействие в учеб-
но-възпитателния процес в традиционен и в 
онлайн формат;  

2. Текущо педагогическо наблюдение, 
чрез което се събира и анализира емпирична 
информация за: 

- позитиви в общуването при усвояването 
на втори език от чуждестранните студенти в 
електронна среда; 
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- рискове пред онлайн педагогическото 
общуване с цел придобиване на комуника-
тивни умения за професионални цели. 
 

Теоретични аспекти на проучваната 
проблематика 

При анализа на същността и характерните 
черти на педагогическото взаимодействие в 
неговия класически вариант, Tsvetanska под-
чертава, че то „се явява конкретизация на со-
циалното общуване в специфичен, професио-
нален контекст и се обяснява чрез него“ 
(Tsvetanska, 2006, p. 32). В контекста на горе-
посочените измерения на общуването между 
участниците в лечебния процес, някои изсле-
дователи разглеждат професията на медицин-
ския специалист като „комуникативна“. По-
ради нейния силен социален елемент тя не би 
могла да бъде упражнявана без наличието на 
специални научни познания и комуникативни 
практически умения. Екипът приема тезата, 
че колкото по-деликатно и сложно е естество-
то на интерперсоналното общуване, толкова 
по-високо ниво на комуникативност трябва да 
притежава професионалистът   (Balkanska, 
2009, p. 26; Popov i kol., 2011, p. 203). Във 
връзка с водещото професионално-личностно 
качество на лекаря – комуникативност, със 
задължителен елемент на емпатия, педаго-
гическата интеракция има моделиращи и ре-
гулиращи функции спрямо формирането му. 

Преподаването и изучаването на втори 
език от чуждестранните студенти по медици-
на оказва пряко въздействие върху изгражда-
нето  на професионалната им комуникатив-
ност. 

Обучението по дисциплините „Български 
език/ Английски език за медицински цели“ 
притежава специфични особености. Те произ-
тичат както от съдържанието и структурата 
на учебния процес в медицинските универси-
тети, така и от наличието на трети субект в 
процеса на общуването – пациент. За да се 
развият личностно-психологическите черти 
на характера, необходимо е бъдещият здравен 
специалист – едновременно с разширяването 
на теоретичните знания, да придобива и да 
усъвършенства уменията си за ефективна 
професионална комуникация в следните сфе-
ри на общуване: ежедневно, социокултурно, 
академично, професионално, с пациенти и 
техните близки.  

Посочените сфери на речево взаимодейст-
вие изискват бъдещите лекари да притежават 
определени комуникативни компетентности. 

Те се формират в процеса на приспособяване-
то на практикантите към изменящите се усло-
вия на професионалната и социалната среди в 
здравеопазването. В резултат от пандемията, 
изграждането на посочените умения за про-
фесионална комуникация все повече зависи 
от: електронното преподаване и дигиталния 
формат на дидактическите материали, от 
променените роли на обучителя и обучава-
ния, от тяхната готовност, мотивация и уме-
ния да участват активно в дистанционното 
обучение.  

През изминалата година, то постави на 
преден план задачата за адаптация на класи-
ческите чуждоезикови подходи, като се отчи-
та спецификата на учебната дисциплина. Това 
прави значително по-отговорна и сложна ра-
ботата на преподавателя да открои и да при-
ложи конкретни дейности, които способстват 
ефективното усвояване на  големия обем лин-
гвистични знания в изцяло неприсъствена 
форма.  

До началото на пандемията използването 
на електронни ресурси и участието в структу-
рирани езикови курсове (интегрирани в уни-
верситетските платформи) беше оскъдно и 
притежаваше по-скоро подкрепящ формално-
то обучение по различните предмети харак-
тер. В предишни наши публикации подчерта-
ваме, че онлайн базираният формат на специ-
ализираното обучение по втори (чужд) език за 
медицински цели се реализира чрез включва-
не на електронни ресурси в смесеното обуче-
ние (blended learning). Чрез интерактивния 
софтуер в електронната среда преподавателят 
получава допълнителни възможности да ор-
ганизира, подпомага и контролира продук-
тивното овладяване на четирите комуника-
тивни умения: четене, писане, слушане и го-
ворене на български език за целите на акаде-
мичното образование по медицина (Valova, 
2020, pp. 129-150).  

По-нататъшните ни разсъждения се осно-
вават на тезата на Marcheva-Yoshovska, че 
дистанционното обучение „обединява мно-
жество различни модели на обучение, чиято 
обща черта е разстоянието между лектора и 
някои или всички негови студенти. Както 
всички видове обучение, различните модели 
притежават общи черти: представяне на съ-
държанието, взаимодействие с ръководство-
то, ресурси, практически заявления за запис-
ване, оценяване и др. Всеки модел използва 
технологии по различни начини, за да напра-
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ви достъпни един или повече от посочените 
компоненти“ (Marcheva-Yoshovska,2020,p. 98) 

Цитираните дейности имат ограничено 
приложение поради вече посочените характе-
ристики от съдържателен и организационен 
характер на обучението във висшето меди-
цинско училище. В него упражненията за-
дължително се провеждат присъствено, в 
специално оборудвани лаборатории. Учебна-
та практика и стажовете по клиничните дис-
циплини се осъществяват в определените ба-
зи за практическа подготовка. Освен това, не 
всеки лекционен курс може да бъде дигитали-
зиран и преподаден онлайн.  

Трудности от този спектър не са отбеляза-
ни по отношение на чуждоезиковото обуче-
ние. Разработването на цялостни езикови 
курсове и имплементирането им в универси-
тетските електронни системи даде възмож-
ност да се продължи обучението в изцяло 
неприсъствен формат. Въпреки обезпеченост-
та с материали и ресурси, „практиката показа, 
че високотехнологичната организация на об-
разователната система не е в състояние да 
материализира мечтаните резултати. Новата 
обстановка доказа особената роля, която зае-
ма човешкият фактор в тези процеси“ (Veseli-
nov, 2021, p. 7).  

Вследствие на литературния обзор, без 
претенции за изчерпателност, може да се 
направи следният извод: Електронното обу-
чение предоставя възможности, но крие и 
рискове пред взаимодействието в дигитална 
платформа, оказва пряко влияние върху пос-
тиженията на обучаемите. От тук следва въп-
росът: Как да бъдат избегнати дефицитите 
във взаимоотношенията между двата, участ-
ващи в учебния процес, субекта? Как класи-
ческата oбразoвателна парадигма „преподава-
тел – знание – студент” да се развие във фор-
мàта „обучител - дигитални средства - обуча-
ем“, така че да бъде конкурентна на тради-
циoнното, присъствено обучение? Отговорът, 
който статията предлага, е чрез използване на 
подходящи методически подходи, адаптирани 
към новата ситуация. 

Ясно е, че в настоящата публикация не 
може да се разгледат всички групи такива. 

 
Анализ на резултатите от текущото пе-

дагогическо наблюдение 
Извършеното текущо наблюдение е осъ-

ществено в периода април 2020 - април  2021 
г. В резултат от него са установени възмож-
ностите и рисковете пред педагогическото 

взаимодействие по време на електронното 
обучение. Обект на наблюдение са резултати-
те на студентите след работа по теми, които 
имат своя дигитален еквивалент в цялостно 
структуриран езиков курс, както следва:  

- ситуативни диалози от медицинската 
преклинична и клинична проблематика: 
„Вземайте лекарствата редовно!“, „В кабине-
та на лекаря по вътрешни болести“, „Въпроси 
за снемане на анамнеза“, „Пациентът трябва 
да бъде приет‘; 

- дидактизирани текстове: „Аз съм сту-
дент“, „Уча в университета“, „В България има 
четири сезона“, „Яна търси студентското об-
щежитие“, „Човек трябва да бъде искрен“; 

- автентични и адаптирани материали от 
разнообразни източници, свързани с българс-
ката култура - „На Рила“, „Разходка из Бълга-
рия“; 

- дейности от ежедневието и академичния 
календар - „Покана за конференция по хирур-
гия“, „В куриерския офис“; 

- подходящи и разбираеми структурно-
синтактични модели на граматичната норма, 
представени чрез експлицитен коментар и 
формулировка – „Какво прави вчера? Какво 
ще правиш утре?“, „Аз четох 4 часа и проче-
тох 40 страници“, „Всички дойдоха, само тя 
не дойде“;  

- правила, речеви модели и образци, ви-
зуализирани с графични средства  – таблици, 
диаграми, схеми –  „Модални глаголи искам и 
трябва“, „Съставно сказуемо с глаголите за-
почвам, продължавам, свършвам“, „Сложни 
повелителни форми с недей да, нека да“ и др.  

Анализът на педагогическото взаимодейс-
твие в дигиталната класна стая е извършен 
през призмата на използваните методи по от-
ношение на две групи фактори, които влияят 
върху чуждоезиковото обучение: съдържа-
телни и комуникационни. В следващата част 
на статията ще се спрем на тях. 

 
1. По отношение на методите за предс-

тавяне на учебното съдържание. 
При определяне на методическите похвати 

за изучаване на всяка конкретна учебна еди-
ница се вземат предвид възможностите и ог-
раниченията, наложени от електронно опос-
редствания контакт. Използваните подходи са 
от спектъра на директния, аудиолингвалния и 
аудиовизуалния методи. Наблюдението по-
казва, че широко приложение в неприсъстве-
ния формат на обучение намират обяснител-
но-илюстративните подходи. Чрез тях пре-



50 

подавателят предлага за кратко време конк-
ретна информация по даден езиков проблем, 
дефинира фонетични или граматични прави-
ла. Положителен момент при използването на 
тези подходи е възможността на обучителя да 
визуализира по подходящ начин лингвистич-
ната информация, следвайки логиката на соб-
ствените разсъждения, без да бъде прекъсван 
и отклоняван от предварителния план.  

Най-често използваното ниформационно-
комуникационно средство е презентацията. 
Нейните начални слайдове имат важно значе-
ние да предизвикат у студентите емоционален 
интерес към новата езикова информация. 
Важно е целенасочено и обосновано препода-
вателят да изложи аргументи за научното, 
общественото и личното значение, което има 
изучаваната тема за бъдещите медици. Общу-
ването е еднопосочно, при водещата роля на 
обучителя. Това определя основния недоста-
тък на този методически подход – студентът е 
в пасивна позиция, докато сам не пожелае да 
вземе активно участие в часа. Инертността се 
задълбочава от липсата на обратна връзка, 
която да даде на преподавателя информация 
дали обучаваният възприема, разбира и пре-
работва учебния материал. Отсъствието на 
визуално общуване (поради технически проб-
леми за използване на камерите или формал-
но участие на студентите) снижава нивото на 
осмисляне и затвърдяване, което води до 
фрагментарно усвояване на морфологичните, 
лексикалните и синтактичните знания. На 
следващия етап тези пропуски пречат при 
формирането на трайни комуникативни уме-
ния и навици за специализирана употреба на 
езика в реална речева ситуация. Възможни 
сценарии за избягване на тези дефицити в 
синхронен формат са:  

- включване на допълнителни дигитални 
приложения за комуникация между препода-
вателя и студентите, поддържане на контакт 
посредством камерите и общия и/ или личен 
чат; 

- „мозъчна атака” – на студентите се пред-
лагат за обсъждане въпроси, на които те отго-
варят преди четенето на даден текст, основа-
вайки се на своя личен житейски опит - пре-
подавателят провокира обучаемите да мислят 
по конкретната тема и да изказват свое мне-
ние по проблема; 

- даване възможност на студента да влезе в 
ролята на обучител и да обясни новото грама-
тично правило, изследвайки дадените дидак-
тични конструкции в ситуативния диалог. 

Дейности в асинхронен формат: 
- гледане на записа на видеоурока в оф-

лайн режим – съхранените в платформите 
електронни текстови и аудиовизуални учебни 
материали дават възможност за продължение 
на урока в асинхронен режим; 

- изпълнение на заданията – работа с раз-
нообразните автентични и адаптирани мате-
риали, следвайки собствено темпо; 

- поставяне на задачи за продуциране на 
собствен текст, съобразен с конкретната ко-
муникативна цел.  

 
2. По отношение на комуникацията и 

сътрудничеството в електронна среда 
В класическия вариант общуването между 

двама и повече участници се осъществява ус-
тно, без използването на технологични средс-
тва за установяване на връзка между тях. Тази 
форма на комуникация, известна още като 
„лице в лице“, се нарича междуличностна. За 
разлика от нея, интеракцията в дистанцион-
ното обучение се базира на технически опос-
редствана, непряка връзка между подателя и 
получателя на съобщенията. Поради индирек-
тните условия в електронната платформа се 
понижава мотивацията за междуличностна 
комуникация. Това създава рискове пред 
т.нар. „потапяне“ в езиковата среда, което е 
ключово условие за усвояването на втория 
език. 

Безспорно предимство на електронното 
обучение е използването на обща платформа. 
В нея преподавателят бързо и лесно може да 
обнови учебното съдържание и да го адапти-
ра към различното езиково ниво на обучава-
щите се. Платформите притежават вградени 
инструменти за работа с разнообразни текс-
тови, графични, аудио- и видеодокументи. Те 
визуализират темите и активират различни 
сетива при възприемането на езиковата ин-
формация. 

Наблюдават се и негативи. Като пример 
могат да се посочат затрудненията да се фор-
мират групи и екипи, които след дискусия и 
обсъждане самостоятелно да достигнат до 
новите знания. Невъзможността за участие в 
диалогична форма на общуване на практика 
възпрепятства студентите да изградят умения 
за самостоятелно продуциране на комуника-
тивно пълноценни текстове спрямо конкретна 
ситуация в медицинската практика. Акцентът 
в онлайн урока е поставен преди всичко вър-
ху възприемането на писмени съобщения, т.е. 
върху развитието на уменията за четене с раз-
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биране. Това е в противоречие с основния 
принцип в чуждоезиковото обучение, че вто-
рият език се усвоява чрез слушане и говорене, 
а не само чрез четене и писане. 

Работещи подходи и дейности за избягване 
на наблюдаваните дефицити в общуването в 
синхронен режим са:  

- паралелно използване на други комуни-
кационни приложения за директна връзка, в 
които да работят групите или екипите; 

- поставяне на задачи за четене с разбира-
не – напр. да се открие основната тема  на 
дидактичния текст и да се отговори на въпро-
си, свързани със съдържанието му; 

- изразяване на оценъчно отношение към 
героите в ситуативните диалози. 

Учебни задачи в асинхронен формат: 
- предварително изпращане на следващата 

учебна тема – напр. да формулират въпроси и 
отговори за снемане на анамнеза при прием 
на пациент, за назначаване на клинични изс-
ледвания или лечение; 

- осъществяване на контакти с носители на 
езика по актуална тема от ежедневието и из-
готвяне на кратък доклад; 

- изпращане от преподавателя на допълни-
телни аудио- или видеоматериали за самосто-
ятелна подготовка. 

 
Изводи и препоръки 
Анализът на данните от наблюдението да-

ва основание да се направи изводът, че за да 
се постигне по-висока ефективност на обуче-
нието е необходимо да се акцентира върху 
диалогичното общуване преподавател-
студенти, студенти-студенти. Подборът и съ-
четанието на различни методи в синхронен и 
асинхронен режим на междуличностната ин-
теракция е важно условие за изграждането на 
умения за професионално общуване с паци-
ентите у бъдещите здравни специалисти от 
други страни. Очертаните дефицити в тяхната 
подготовката подсказват, че електронно-
дистанционното обучение не осигурява опти-
мална среда за проява и развитие на взаимо-
отношенията между участниците в учебния 
процес, което води до спад в постиженията 
им. 
 

Заключение и благодарности 
 Дискутираните положителни страни, рис-

кове и предложените техники за тяхното ми-
нимизиране и избягване не изчерпват много-
образието от ефективни практико-приложни 

подходи за работа в електронно-
дистанционната среда. Изключително важно 
е да се задълбочи личният контакт, в чиято 
основа е педагогическото общуване между 
университетския преподавател и студентите.  

Опитът, придобит по време на пандемията, 
налага да обобщим, че електронно-
дистанционното обучение ограничава субект-
субектното взаимодействие поради отсъстви-
ето на визуален и диалогичен контакт. От 
друга страна то възпрепятства получаването 
на навременна и обективна информация за 
усвоените знания, умения и компетентности 
от студентите. Този вид обучение би могъл да 
се използва само като допълнителен инстру-
мент за обогатяване на педагогическата сре-
да, а не като цялостна нейна организация. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FOREIGN  

MEDICAL STDENTS BY WORKING WITH AUTHENTIC TEXT 
 

Teodora Valova, Boyka Petkova 
 
ABSTRACT: The communication in the medical practice is an important condition for the effective 

performance of the professional duties by the physicians in the clinical specialized medical care. From the point 
of view of the diagnosis, the treatment and the prevention, the communication is both a strategy for managing 
the patient’s personality-oriented contacts and means for optimizing the therapeutic result of the health care. It 
follows that the communication in the medical practice is a necessary precondition and an important condition 
for the normal course of the healing process. The formation of the communicative competencies is a difficult and 
responsible pedagogical task, because the achievement of the communicative goal in the healthcare depends on 
them. It is a paramount issue in the training of specialized Bulgarian and English languages to the foreign 
students at Bulgarian medical universities. This article presents the specialized text as a basic didactic material 
in the implementation of activity-oriented tasks for building functional communicative competence in a second 
(foreign) language for special purposes. This thematic area is poorly studied in Bulgarian linguistic researches 
and analysis. It is necessary to see that there is need to study the issue in more depth. The aim is to optimize the 
training and formation of skills in foreign medical students for effective professional communication and to 
develop in them the ability to use the language independently in medical practice. Working with authentic texts 
leads to a better mastery and understanding of the official Bulgarian language for medical care. It supports the 
implementation of a quality communication between the main actors in the healthcare – doctors and patients, in 
accordance with the principles of medical ethics. 

Key words: specialized texts, communication skills, medical students, second language acquisition  
 
Въведение 

 
Един от значимите въпроси, който се реа-

лизира като съставна част на обучението по 
чужд (втори) език медицинските университе-
ти, е този за формирането на умения за ефи-
касна българоезична комуникация в здравео-
пазването. Този проблем определя някои от 
основните цели на обучението  по български 
език и английски език на чуждестранните 
студенти – да се формират у тях комуника-
тивноречеви умения за пълноценно общуване 
в медицинската теория и практика, да се обо-
гатят и развият способностите и възможнос-
тите им за правилен езиков изказ, да овладеят 
уменията за осъществяване на номинативна-
та, комуникативната и сигнификативна функ-
ции на речта. Разглеждайки езиковите мате-
риали като фактор, който повишава ефектив-
ността на обучението по втори (чужд) език, в 
настоящата статия ще се прецизират опреде-
ленията за двата основни концепта автенти-

чен текст и специализиран език. В резултат 
от това ще се очертаят техните съществени 
характеристики и мястото им в специализи-
раното обучение на студенти с медицински 
профил. В качеството на компонент на учеб-
ната мултикултурна езикова среда е предста-
вена работата със специализирани текстове 
като стимул за изграждане на функционална 
комуникативна компетентност у студентите 
по медицина. 

 
Терминологични уточнения 
 
Терминът „компетентност“ се открива във 

формулировката на Chomsky, който очертава 
в рамките на термина два отделни концепта: 
езикова компетентност (language 
competence) и езикова изява (language 
performance) (Chomsky, 1980). Конструктът 
комуникативна компетентност е предложен 
от социолингвиста Hymes. Според него тя се 
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формира в резултат на взаимодействието на 
индивида със социалната среда и притежава 
езикови, психофизически и социални харак-
теристики (Hymes, 1972). По-късно Canale 
(1983) и Van Ek (1985) доразвиват и допълват 
модела, като в резултат той придобива класи-
ческата шесткомпонентна структура. 

Комуникацията на чужд език до голяма 
степен има сходни измерения с комуникация-
та, осъществявана на роден език. Тя се осно-
вава на способността да се разбират, изразя-
ват и интерпретират чувства, идеи, мисли, 
мнения, факти в устна и в писмена форма 
(слушане, говорене, четене и писане) както в 
различни социални и културни ситуации, така 
и в съответствие с личните желания и пот-
ребности на комуникантите. Равнището, на 
което се владее втория (чужд) език, е в диа-
лектическа зависимост от четирите умения: 
слушане, говорене, четене и писане, осъщест-
вявани в различен контекст и съответстващи 
на професионалната сфера. Върху извършва-
нето на тези сложни езикови дейности оказ-
ват влияние следните фактори – знаенето на 
различни езици, социалния и културния опит 
на обучаемия, неговите потребности и инте-
реси, езиковата среда и културният контекст.  

Комуникативната компетентност на чужд 
език в голяма степен зависи от развитието на 
уменията за общуване на роден език. Според 
Hristozova, това е „способността да се осъ-
ществи речева дейност, да се реализира ко-
муникативно-речево поведение на основата 
на фонологични, лексикално-граматични и 
социолингвистични знания и навици в съот-
ветствие с различни задачи и ситуации на 
общуване“. Развитието на тази базова компе-
тентност  „предполага овладяване на всички 
видове речева дейност и основи на културата 
на писмената и устната реч, базови умения и 
навици за използване на езика в жизнено 
важни за дадената възраст сфери и ситуации 
на общуване“ (Hristozova, 2009).   

Може да се обобщи, че основните знания, 
умения и нагласи, свързани с чуждоезиковата 
комуникативна компетентност, изискват доб-
ро познаване на лексиката, в това число – 
разбиране на допълнителните и второстепен-
ните значения на думите. Заедно с развитието 
на лексикалния пласт са необходими грама-
тични знания и трайни навици за осъществя-
ване на устно вербално общуване. В актуал-
ните концепции двете използвани в практика-
та терминологични понятия комуникация и 
общуване се разграничават, въпреки че през 

последните десетилетия те се употребяват 
като взаимозаменями синоними. В специали-
зираната литература под комуникация се раз-
бира общуване, акт на взаимодействие, а съ-
що и предаване на съобщение. Общуването 
се определя като взаимодействие в обмяната 
на взаимно обвързани действия между двама 
или повече души (Georgiev, 2001, p. 123).  

Основните умения за комуникация на вто-
ри (чужд) език включват способността да се 
разбират устни словесни съобщения, да се 
изразяват гласно собствените мисли и наме-
рения. В този двустранен процес важни уме-
ния са тези за ориентацията в комуникативна-
та ситуация и за създаването на собствени 
текстове чрез адекватни изразни способи. 
Към тях следва да се добавят екстралингвис-
тичните средства (мимика, жестове, поза на 
тялото) за изразяване на комуникативните 
намерения. Други важни умения са тези за 
възприемането и преработването на съобще-
ния в писмен текст, а така също и за разбира-
не и възпроизвеждане на текстове. 

Като едно от четирите езикови умения че-
тенето се осъществява в тясна причинна 
връзка с останалите три умения: слушане, го-
ворене и писане. 

На невробиологично равнище тази зави-
симост се изразява във взаимодействието 
между зрителните и слуховите  анализатори  
с  центровете в мозъчната кора, които отгова-
рят за говорната дейност и движението. В ре-
зултат на активността и съвместната работа 
на езиковите зони в мозъчната кора се извър-
шва декодиране на графемите (буквите) и 
трансформирането им във фонеми (звукове). 
След това те достигат зоната в кората на 
главния мозък, където на думите се придава 
съответното значение. Често трансформира-
нето на графеми във фонеми и сглобяването 
на звуковете в думи продължава много дълго. 
То приключва едва след преработката на зри-
телната информация и намиране на смисло-
вото съответствие на думите. Това прави че-
тенето особено важна дейност при усвояване-
то на езика (в това число и на чуждия) 
(Koeva, 2018, pp. 53-57).  

Важно място в създаването на комуника-
тивни умения и формирането на терминоло-
гични знания, необходими за професионална-
та реализация по медицина, заемат рецептив-
ните езикови дейности. Такива са четенето и 
слушането на адаптирани и неадаптирани 
специализирани текстове от предклиничните 
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и клиничните области. Това налага да се нап-
рави характеристика на изследвания концепт. 
 

Автентичен специализиран текст – оп-
ределение и признаци 

 
Историческият обзор на понятието автен-

тичен специализиран текст откроява него-
вите характеристики в различни класифика-
ции, разглеждащи методиката на специализи-
рано обучение по чужд език. Екипът приема 
определението на M. Kostova, че „автентич-
ният текст е една от проявите на автентич-
ността и най-общо той се дефинира като 
текст, създаден от носител на езика и насочен 
към други носители на този език с цел преда-
ване на определено съобщение“. Следва 
обобщението, че „автентичният текст може да 
се разглежда в четири аспекта: 1) автентичен 
текст от външна среда, който се внася в мето-
дическото съдържание без промяна; 2) автен-
тичен текст от външна среда, който се адап-
тира към целите на обучението; 3) учебен 
текст, създаден върху принципите на автен-
тичността с оглед на методическите цели; 4) 
текст, създаден на изучавания език от самите 
обучаеми с цел предаване на определено ново 
съобщение, т.е. с реална комуникативна цел“ 
(Kostova, 2012, p. 474).  

През последните години се говори за „ес-
кплозия“ на автентичността, която Mishan 
определя като резултат от „симбиоза на две 
движения – едно социологическо и едно пе-
дагогическо“ (Mishan, 2005, p. 10).  Първото 
представлява революцията в информацион-
ните и комуникационните технологии, която 
открива достъп до всички видове автентични 
текстове, а второто е характерно за по-късния 
етап в приложението на комуникативния ме-
тод  – преминаването към самостоятелност в 
ученето – „прехвърлянето на отговорността за 
учене, както и пътищата до информация и 
знания от учителя към обучаемия“ (пак там, 
11). Според T. Angelova, наблюдава се връзка 
и между информационните и комуникацион-
ните технологии и автентичното езиково обу-
чение. Авторката откроява ролята на езикови-
те корпуси „за продуктивно решаване на 
проблема за автентично езиково обучение“ и 
го определя като „максимално приближаващо 
се до естествената комуникация“. То прите-
жава „подчертано интерактивен характер“ и 
стимулира вътрешната мотивация на обучае-
мия „за речево и интелектуално развитие, а не 
единствено външната мотивация, продукт от 

влиянието на средата в класната стая“ 
(Angelova, 2011, p. 12). 

Въпреки всичко казано дотук, съвремен-
ното езикознание все още не разполага с уни-
версална и общоприета дефиниция на автен-
тичния текст. Може да се направи обобщени-
ето, че той се разглежда не като единица, а 
като ниво на езика. Според Y. Popova, „уме-
нието да се съставят правилни изречения на 
даден език не е окончателен критерий за вла-
деенето на този език. Следователно свърза-
ността е скелетът на семантичната структура 
на текста…. В резултат на това за текст се 
приема всяко изречение, употребено в речев 
акт.“ (Popova, 2005, p. 12).  
 

Английският и българският езици като 
втори (чужди) за специализирани цели 

 
Изучаването и овладяването на английския 

и българския езици за специални цели (АСЦ 
и БСЦ) представлява преподаване и усвоява-
не на езика, целящо да задоволи специфични-
те нужди на обучаемия за професионална ко-
муникация в областта на здравеопазването. 
То е свързано по съдържание и се фокусира 
върху използване на подходящ за тези дей-
ности език. Английският и българският езици 
за медицински цели са ограничени в рамките 
на лингвистичните умения, които следва да се 
усвоят – например четене с разбиране и пре-
вод на медицинска статия или съобщение. 
Паралелно се извършва морфологичен анализ 
на термините, употребени в автентичните 
текстове. 

Двата езика се преподават се в съответст-
вие с чуждоезиковата методика. Обучението е 
насочено към възрастни учащи във висши 
медицински училища. Студентите, които 
участват в модулите по български и английс-
ки езици за напреднали в МУ-София и МУ-
Плевен, са на ниво В1-В2, а студентите, 
включени в модулите за специализирани це-
ли, са на ниво С1. Според A. Stefanova, „анг-
лийският за специални цели е подход за ези-
ково обучение, при който всички решения 
относно съдържанието и метода се основават 
на причината на учащия за изучаване на ези-
ка“ (Stefanova, 2018, pp. 17-18).  

Работата със специализирани текстове в 
подготовката на чуждестранните студенти-
медици се базира на методическа последова-
телност и съдържа езикови упражнения и ко-
муникативни дейности по конкретни теми и 
проблеми от сферата на здравеопазването.  
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Ролята на автентичните материали е от 
важно значение за резултатното провеждане 
на специализираното езиково обучение и 
подпомага постигането на желаните резулта-
ти – развитие на свързаната реч и подготовка 
за общуване в медицинската теория и практи-
ка чрез комуникативно целесъобразни текс-
тове. 

Ето защо методическата работа следва да 
се организира така, че да пресъздава много-
образието от речеви ситуации, в които специ-
ализираният текст се явява средство за общу-
ване. 

 
Място на автентичните текстове в обу-

чението по български и английски езици за 
медицински цели 

 
Автентичният текст винаги е имал ключо-

ва роля в обучението по английски и българс-
ки езици, защото той е основна единица в пе-
дагогическото взаимодействие преподавател 
– студент. Текстът представлява естествена 
организация на речевото общуване. Той съ-
държа информация, която е изградена от 
свързани по смисъл изречения. Представлява 
езикова формация от надизреченско равнище, 
езиково единство на изречения, свързани 
граматически и смислово. Автентичният 
текст съдържа разнообразна лексика, езикови 
средства и фонови знания. Знаенето на до-
пълнителните, второстепенните значения на 
думите позволява на носителите на езика да 
използват лексикалното богатство във всич-
ките му нюанси – нещо, което не рядко се 
оказва доста трудно при усвояването на вто-
рия език. От гледна точка на прагматиката, 
текстът е речево образувание, което има оп-
ределена съдържателна цялост, синтактично 
смислови връзки. Той е макроструктура с оп-
ределени комуникативни свойства и роля във 
взаимоотношенията автор-текст-адресат на 
текста. Представлява система от организира-
ни по определени правила елементи и конст-
рукции, която изпълнява определени функции 
в състава на по-висша социална система (ко-
муникативна ситуация). 

От съществено значение за процеса на 
обучение по АСЦ и БСЦ е включването на 
автентични текстове. Всеки текст се отнася до 
някакъв отрязък от извънезиковата действи-
телност. Често специализираните текстове са 
оригинални извадки от медицински учебници 
и монографии или научни статии и съобще-
ния. В тях се акцентира върху информацията 

за дадена анатомична система, орган, физио-
логичен процес, заболяване, начин на лечение 
или лекарство. По този начин се цели усъ-
вършенстването на специализираните рецеп-
тивни умения, усвояването медицинска лек-
сика и формирането на лингвистични и соци-
олингвистични знания. Комуникативните 
компетентности се формират чрез развитие на 
рецептивните умения (каквито са четенето и 
слушането). 

 
Видове автентични текстове в специа-

лизираното обучение по български и анг-
лийски езици за медицински цели 

 
Всеки текст е вътрешно монологична 

структура и придобива своя облик в зависи-
мост от целта на общуването. 

Спецификата на автентичния медицински 
текст – неговите структура и обем, информа-
ционната му наситеност, професионалната 
терминологична натоваре-ност, научните по-
нятия и техните латински и български екви-
валенти, зависят от предназначението и ко-
муникативната цел, с която е създаден. 

В сферата на медицинския английски и 
български езици най-често се използват текст 
разсъждение и текст описание. В тях се упот-
ребяват медицински термини, преобладават 
съобщителните изречения, глаголите са в се-
гашно време. 

Целите и задачите, свързани с обучението 
по текстовъзприемане на оригиналните науч-
ни материали от чуждестранни студенти-
медици, са: 

-  да разпознават видовете текст както от 
гледна точка на речевия жанр (повествование, 
описание и разсъждение), така и от гледна 
точка на функционалния стил (разговорен, 
художествен и научен текст); 

-  да преценяват точно собствената пози-
ция спрямо възприемания текст в условията 
на конкретната ситуация на общуване; 

-  да възприемат правилно концепцията на 
текста; 

-  да разбират значението на използваните 
езикови средства в плана на конкретния кон-
текст; 

-  да съотнасят привидно изразеното в тек-
ста намерение към комуникативното намере-
ние, подразбиращо се от речевата ситуация, и 
така да откриват подтекста в чуждия текст. 

Всяка речева задача трябва да бъде фор-
мулирана от преподавателят така, че обучае-
мите отчетливо да осъзнават в каква сфера на 
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общуване ще се използва изучаваният от тях 
текст. Това ще им позволи да  подберат съот-
ветните езикови средства от съответния ре-
гистър и да се стремят да постигнат опреде-
лената цел на изказването в професионално 
ориентирания контекст. Подходящи ориги-
нални материали, включени в учебните прог-
рами на Медицински факултет, МУ-София и 
Факултет „Медицина“, МУ-Плевен, са тези за 
опорно-двигателната система, за нервната 
система, за ендокринната система. Това са 
тематични единици от модулите за напредна-
ли студенти по медицина от чужбина (подго-
товка по специализиран език). Може да се 
обобщи, че целите и задачите се определят от 
очакваните резултати и са обвързани с дей-
ностите, чрез които се постигат. 

 
Методически подходи за формиране на 

комуникативна компетентност по втори 
(чужд) език у чуждестранните студенти-
медици чрез работа със специализиран 
текст 

 
Тема на текста 
Темата това е предметът на общуване – тя 

се открива с въпроса „За какво се говори в 
текста?“. Студентите се обучават да опреде-
лят правилно границите на темата в специа-
лизирания текст. За целта те изпълняват раз-
лични задачи: за озаглавяване на текст, за 
откриване на излишното в текста, за разг-
раничаване по тема. 

Особено полезна и ефективна дейност при 
работата със специализиран текст е възприе-
мането на автентични текстове на една и съ-
щата тема, от същия или различен жанр. Те-
мата определя предмета на общуването в 
конкретния тест. Тя се реализира чрез мно-
жество микротеми (топици). Съвкупността от 
топици на един текст създава неговата изото-
пия (смислова цялостност и непрекъснатост). 
Основната идея съдържа онези аспекти от 
предметната област, които се отразяват в тек-
ста в зависимост от конкретната цел на общу-
ването и от посоката на комуникативния ин-
терес. Темата е предпоставка за дълбочината 
на смисловата връзка, за съдържателната мо-
нолитност и цялостност на текста. 

Методиката на работа включва някои важ-
ни етапи и дейности. В началото текстът се 
чете на глас от студентите. Възприемането му 
зависи от нивото, на което е овладян чуждият 
език. Ето защо, преди да се задават въпроси, 
свързани с разбирането на съдържанието, е 

целесъобразно да се обсъдят използваните 
медицински термини и граматични явления в 
тяхната практическа насоченост. На следва-
щия етап текстът се превежда. Студентите 
слушат друг откъс по темата, съпоставят два-
та откъса на една и съща тема, но предназна-
чени за различни сфери на общуване – научна 
и научнопопулярна. След това отговарят на 
въпроси и правят упражнения. Подходящи 
задачи са да поставят за определено време 
термини на празните места в текст, който са 
чели/ слушали, да напишат резюме на проче-
теното/ чутото. В края на часа продуцираните 
писмени продукти се четат и обсъждат от 
студентите и от преподавателя. 

Дискусията фокусира вниманието върху 
изясняването на: 
-  комуникативната цел; 
-  условията, при които се осъществява общу-
ването; 
-  изискванията при структурирането на устни 
и писмени текстове – например, при четене на 
медицинска статия или при съставяне на ме-
дицински документ и др. 
 

Композиционно единство на текста 
В програмата по английски и български 

езици за медицински цели е предвидено обу-
чаемите да се ориентират и в композиционно-
то единство на текста. За целта те усвояват 
понятието „части на текста“. То се усвоява на 
практическа основа, като от значение е сту-
дентите да се приучат да построят текста та-
ка, че в него отчетливо да са видими основни 
структурно-смислови дялове. Ще дадем при-
мер за композиция на текст описание на ана-
томичен обект: точно и пълно наименование 
на обекта с латински и български термини; 
обща характеристика (форма, размер, голе-
мина, цвят); основна структура и състав; раз-
положение в тялото и спрямо други анато-
мични обекти; основна функция. 

Първоначално студентите анализират 
структурата на готови автентични текстове, за 
да оценят функцията на всяка от техните час-
ти. Развитието на умения за структуриране на 
параграфите в текста се осъществява при все-
ки опит за създаване на собствена продукция, 
но се предвиждат и специално организирани 
задачи от типа: 

- за подреждане на текст; 
- за допълване на пропусната част в текст; 
- за отделяне на излишна част в текста и 

т.н. 
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Усвоените знания за признаците на меди-
цинския академичен текст студентите прила-
гат в многообразието от упражнения за създа-
ване на собствена речева продукция. Така 
прилагат на практика всички усвоени до тук 
рецептивни умения за анализ на специализи-
раните текстове. Решаването на лингвистични 
задания от подобен тип може да се определи 
като моделиране на текст за целите на конк-
ретна речева ситуация в медицинската прак-
тика. 
 

Свързаност на текста 
Смисловата свързаност на текста се пости-

га чрез различни по характер езикови средст-
ва. Те биват: лексикални (думи и словосъче-
тания – повторение на еднакви или сходни 
езикови елементи, напр. ключови думи, сино-
ними; замяна на употребените вече единици с 
местоимения или контекстови синоними; 
употреба на думи от едно и също семантично 
поле); морфологични (употреба на различни 
граматични форми и времеви отношения); 
синтактични – изпускане, членуване и раз-
лични начини за построяване на изреченията, 
използване на словоредни схеми).  

Методическите подходи за изграждане на 
уменията за съставяне на свързан цялостен 
текст с медицинска насоченост включват из-
пълнение на последователно поставени зада-
чи. Работата във връзка с текстовата свърза-
ност съдържа задания за разпознаване на пра-
вилния ред на откъсите в един текст и тяхно-
то подреждане в логична последователност.  

Практическите умения за справянето с то-
зи проблем изискват познания за основните 
езикови средства, осигуряващи свързаността 
на текста: предмет и тема, ключови думи, 
местоимения, лексикално повторение, параф-
раза, синоними. Целта е чрез упражненията 
да се формират знания и умения за създаване 
на устен и писмен текст (дискурс). Той следва 
да е кохерентен и кохезивен и да притежава 
съответните особености на жанра - академи-
чен медицински текст. Използват оригинални 
научни текстове или отделни абзаци от теми в 
медицински учебници. Работи се върху 
структурирането на правилен, цялостен и 
свързан текст. Друго упражнение след прочи-
тане на отделните части на специализирания 
текст е поставянето на подходящо заглавие. 
При правилен подбор и съчетание текстовите 
задачи могат да бъдат надежден инструмент 
за формиране на знания и умения да се изг-

раждат връзки между думите в изреченията и 
между изреченията в текста. 

Очакваните резултати от обучението на 
чуждестранните студенти по този показател 
са в посока усвояване на знания и умения, 
свързани с откриването на смисловите, гра-
матичните и композиционните връзки в текс-
та: 

-  да разграничават текста от другите ези-
кови единици (в случая от особено значение е 
да различават текста от редица от свързани 
изречения); 

-  да определят частите на текста и да знаят 
правилата за тяхното структуриране в текста 
и др. 

В предложените подходи основен фокус е 
изграждането на компетентности за работа с 
автентични материали. Това са различни ви-
дове академични медицински текстове: по-
вествование, описание, разсъждение. Друго 
ключово умение е за избор на такъв текст от 
гледна точка на речевия жанр и функционал-
ния стил, който да гарантира комуникативния 
успех на професионалното взаимодействие в 
работна среда. Най-сложни са онези умения, 
които се отнасят до реализирането на собст-
вена писмена и устна продукция, изградена 
по правилата на текстосъздаването. 
 

Заключение и благодарности 
 

В заключение може да се обобщи, че из-
ползването на автентични текстове в подго-
товката по специализиран английски език и 
български език допринася за формирането на 
функционална комуникативна компетентност 
у чуждестранните студенти-медици. 

Обучението, включващо различни матери-
али, дейности и задачи, спомага бъдещите 
здравни специалисти да постигнат заложени-
те в учебната програма цели и по този начин 
да овладеят специализирани езикови компе-
тентности за взаимодействие в професионал-
но ориентирания контекст. Сред основните 
индикатори на формиране на комуникативна 
компетентност е и развитието на словотвор-
ческите способности на обучаемите. Този 
процес довежда до изграждане на индивидуа-
лен регистър у студента по медицина, който в 
бъдеще се превръща в негов отличителен 
професионален стил на общуване с пациенти-
те. 
 
 
 



58 

Литература 
 
1. Angelova, T. 2001. Pokazateli za 

integrirane na informatsionnite i 
komunikatsionnite tehnologii v obuchenieto. 
Balgarski ezik. Spisanie na Sofiyskiya Universitet 
za elektronno obuchenie. br. 2. Sofiya.  

2. Chomsky, N. 1980. Rules and 
Representations. Oхford: Blackwell. 

3. Georgiev, B. 2001. Modeli na 
komunikatsiyata. Bochkov, P., Todorov, O. 
(sast.) Lovtsi na umove I. Lektsii po 
antropologiya. Sofiya, NBU, s. 123. 

4. Hristozova, G. 2009. Lingvistichnata 
kompetentnost – sashtnost i osnovni 
harakteristiki. Balgarski ezik i literatura 
(elektronna versiya), № 3. 
http://liternet.bg/publish5/ghristozova/lingvistich
nata.htm. 

5. Hymes, D. 1972. On communicative 
competence. – J. B. Pride and J. Holmes (Eds.): 
Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, pp. 
58–65. 

6. Koeva, Ya. 2018. Nevrodidaktika i 
mnogoezichie. V. Tarnovo, Universitetsko 
izdatelstvo „Sv. sv. Kiril i Metodiy“. 

7. Kostova, M. 2012. Avtentichniyat tekst v 
prepodavaneto na balgarski ezik kato chuzh. 
Balgarite v severnoto prichernomorie – 
izsledvaniya i materiali. Tom 13. Sofiya. 

8.  Mishan, F. 2005. Designing Authenticity 
into Language Learning Materials, Bristol UK. 

9. Popova, Y. 2005. Ponyatie za tekst. 
Strategii za razbirane na teksta. Godishnik na PK 
„Sv. Ivan Rilski“. Sofiya. 

10. Stefanova, A. 2018. Formirane na 
komunikativnata kompetentnost po angliyski ezik 
za spetsialni tseli chrez rabota sas spetsializiran 
tekst. Sofiya, NBU. 

 
 
 

Доц. Теодора Димитрова Вълова, дп  
Медицински университет – Плевен, DESO 
ул. „Св. Климент Охридски“ 1, Плевен 5800 
e-mail: valova.teodora@gmail.com 
 
Гл. ас. Бойка Петкова, дп 
Медицински Университет – София, ДЕОС 
ул. „Здраве“ 2, София 1431 
e-mail: b.v.petkova@abv.bg 

 
 



59 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM 17  (3)  2021 VOL. 17  (3)  2021 
  

 
 
 

АНАЛИЗ НА АНКЕТНИ КАРТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА АГРЕСИВ-
НОСТ И ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВАТА МУ ПРИ ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА 

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
 

Весела Иванова Божкова 
 

ANALYSIS OF QUESTIONNAIRE FOR DETERMINATION OF THE PRESENCE OF 
AGGRESSIVENESS AND THE MAIN REASONS FOR ITS APPEARANCE IN CHILDREN 

OF PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Vesela Ivanova Bozhkova 
 

ABSTRACT:: The purpose of the study is to clarify the nature of cognitive dismoderate intercourse, which 
incites children to aggression. The research methodology includes - development of a questionnaire, on which 
students will work to identify gaps in their interactions. This study is dedicated to a topical and particularly 
important topic related to aggressive child behavior. In the context of the new realities of life, in modern society, 
it is necessary to develop the primary prevention of aggression. The effectiveness of primary prevention is one of 
the main factors that contribute to the effectiveness of the preventive process, to prevent and reduce aggressive, 
childish behavior. The experience in the targeted issues shows that the development of scientifically based 
approaches for preventive activities in children have a primary impact on the quality of safety activities and the 
achievement of success in reducing aggressive children's behavior. 

In this sense, the achievement and maintenance of preventive achievements, by activating the available 
resources and developing innovative approaches to prevent and stop the development of aggressive behavior in 
children, should be a key component in the structure of primary prevention. In this sense, the development of new 
conceptual paradigms is a key point in the search for adequate strategies, in the construction of the modern vision, 
for the effectiveness of primary prevention, through which to achieve good results. 

The results show an emphasis on the search for preventive ways to analyze problem situations.  
Conclusions: students often feel misunderstood by others, in turn the main reason for this is the process of 

incorrect reading of feedback, communication and interaction between them.  
Recommendations: it is necessary to share the experienced emotions between the children.  
Additional data: the main behavioral deficits in children, helping to unlock their aggressive behavior, as a 

reaction to an irritant are caused by negativity and alienation from others, as well as lack of respect for themselves 
and others. In some situations, children are afraid to reveal their true emotions and attitudes to what is happening, 
and subsequently reconstruct, in themselves, wrong conclusions about situations in which they find themselves 
and find them problematic.  

Key words: prevention of cognitive dismoderate intercourse by analyzing the main behavioral deficits in 
children of primary school age to reduce aggression. 

 
УВОД 

 
Работа по първична превенция на агреси-

ята, чрез предохранителни анализи на соци-
ални интеракции при подрастващите. Основ-
ният фокус в настоящето изследване е върху 
теоретизирането на спецификата на ефекти-
вен, превантивен подход, за преход към мо-
дели на разработване на достъпна, и лесно 
приложима в практиката превенция, чрез во-
дещи критерии за перспективността на пър-
вичната превенция на агресията, при децата. 

 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 
Анализ на анкетни карти за установя-

ване наличието на агресивност при децата 
от начална училищна възраст гр. Кюстен-
дил, трети а клас 

На първи въпрос (по критерий - отношение 
към околните ): „Има ситуации при които 
много трудно успявам да потисна необходи-
мостта от факта да навредя на някой?” и 
40,91% от изследваните ученици отговарят с 
да; 27,27% - не; 31,82% - понякога. 
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На втори въпрос (по критерий- отношение 
към околните): „Хората, които се държат не-
уважително с моята личност, също така и 
които обиждат близките ми е възможно да 
пострадат от мен?” и 31,82% от изследваните 
ученици посочват за отговор - да; 40,91% - не; 
27,27% - понякога. 

На трети въпрос (по критерий- отношение 
към околните): „Когато някои се опита да ме 
ядоса си заслужава наказанието?” и 40,91% 
от изследваните ученици отговарят с да; 
36,36% - не; 22,73% от децата посочват за от-
говор понякога. 

На четвърти въпрос (по критерий - отноше-
ние към околните): „Когато изпадна в разд-
разнено положение, спокойно мога да 
фрасна някого, за да ми мине?” и 13,64% от 
изследваните ученици отговарят с да; 77,22% - 
не; 9,14% от децата посочват за отговор поня-
кога. 

На пети въпрос (по критерий - причини и 
фактори за агресия): „Изпадам в ситуации на 
физическа саморазправа, толкова често, 
колкото и останалите деца?” и 27,27% от из-
следваните ученици отговарят с да; 63,64% по-
сочват за отговор - не; 9,09%. от децата посоч-
ват за отговор понякога 

На шести въпрос (по критерий - отношение 
към околните): „В ситуации в които обстоя-
телствата налагат да отстоявам позициите 
си с физическа саморазправа, именно нея 
използвам?” и 31,82% от изследваните уче-
ници отговарят с да; 40,91% - не; 27,27% поня-
кога.  

На седми въпрос (по критерий - отношение 
към околните): „Има много личности, които 
лесно ще ме стимулират да ги набия?” и 
18,18% от изследваните ученици отговарят с 
да; 40,91% не; 27,27% от изследваните уче-
ници посочват за отговор понякога.  

На осми въпрос (по критерий - отношение 
към околните): „В повечето ситуации отпра-
вям злостни клюки по адрес на лицата, ко-
ито не харесвам и с които съм в конфликт?” 
и 27,27% от изследваните ученици отговарят с 
да; 50% - не; 22,73% от изследваните ученици 
посочват за отговор понякога. 

На девети въпрос (по критерий - причини и 
фактори за агресия): „Когато съм яростен (а), 
често затръшвам вратите зад себе си или 
пък хвърлям и чупя предмети?” и 31,82% от 
изследваните ученици отговарят с да; 54,55% - 
не; 13,63% понякога.  

 На десети въпрос (по критерий - причини и 
фактори за агресия): „Има ситуации, в които 

просто съм мрачен (а) и негативен (а) от 
злоба и ненавист към несправедливостта, 
предизвикана от лоши хора?” и 27,27% от 
проучените деца в начална училищна възраст 
посочват за отговор – да; 50% не; 22,73% по-
някога.  

На единадесети въпрос (по критерий - при-
чини и фактори за агресия): „В ситуации в ко-
ито ставащото не е това, което аз желая, за-
почвам да се обиждам и да гоня гарес (да си 
отмъщавам)?” и 22,73% от проучените деца в 
начална училищна възраст посочват за отго-
вор – да; 72,73% - не; 0% - понякога.  

На дванадесети въпрос (по критерий - при-
чини и фактори за агресия): „Имам моменти, 
в които така избухвам, че изпадам в ярос-
тен агресивен изблик, в такива ситуации, 
дори се случва да хвърлям всичко което ми 
попадне в полезрението (видя)?” и 22,73% от 
проучените деца в начална училищна възраст 
посочват за отговор – да; 50% - не; 27,27% от 
учениците, посочват понякога. 

На тринадесети въпрос (по критерий - пове-
денчески реакции в дискомфортни ситуации): 
„Случва се да изразявам агресивното си 
настроение, като удрям по масата или ри-
там стола?” и 27,27% от проучените деца в 
начална училищна възраст посочват за отго-
вор – да; 50% - не; 22,73% от децата посочват 
за отговор понякога. 

На четиринадесети въпрос (по критерий - 
поведенчески реакции в дискомфортни ситуа-
ции): „В ситуации в които не намирам пове-
дението на околните за нормално на секун-
дата им го заявявам?” и 27,27% от проуче-
ните деца в начална училищна възраст посоч-
ват за отговор – да; 59,09% - не; 13,64% поня-
кога.  

На петнадесети въпрос (по критерий - пове-
денчески реакции в дискомфортни ситуации): 
„В повечето време, в което общувам с хо-
рата усещам в себе си несъгласие към тях-
ното мислене, мнение и отношение към 
света?” и 18,18% от изследваните ученици от-
говарят с да; 36,36% - не; 45,46% понякога.    

На шестнадесети въпрос (по критерий - по-
веденчески реакции в дискомфортни ситуа-
ции): „Разбира се, когато околните са несъг-
ласни с моето мнение, изпадам в ситуации 
на негативни спорове с тях?” и 36,36% от из-
следваните ученици отговарят с да; 45,45% - 
не; 18,10% понякога. 

На седемнадесети въпрос (по критерий - 
поведенчески реакции в дискомфортни ситуа-
ции): „Винаги налагам на околните факта 
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да бъда уважаван (а)?” и 13,64% от изследва-
ните ученици отговарят с да; 72,73% - не; 
13,64% - понякога. 

На осемнадесети въпрос (по критерий - по-
веденчески реакции в дискомфортни ситуа-
ции): „Когато някой ме изкара извън релси 
(ядосва ме), веднага му съобщавам това, ко-
ето мисля за него?” и 36,36% от изследваните 
ученици отговарят с да;31,82% - не; 31,82% - 
посочват понякога. 

На деветнадесети въпрос (по критерий - по-
веденчески реакции в дискомфортни ситуа-
ции): „В ситуациите в които се крещи на 
среша ми, веднага без да се замислям започ-
вам и аз да викам?” и 27,27% от изследваните 
ученици отговарят с да; 45,45% - не; 27,28% - 
понякога.    

На двадесети въпрос (по критерий - пове-
денчески реакции в дискомфортни ситуации): 
„Започвам да обиждам винаги, когато съм 
ядосан (а)?” и 22,73% от изследваните уче-
ници отговарят с да; 31,82% - не; 45,45% - по-
някога.  

На двадесет и първи въпрос (по критерий -
поведенчески дефицити ): „Има ситуации в 
които започвам да заплашвам хората, но 
разбира се нямам намерение да изпълнявам 
заплахите си?” и 27,27% от изследваните уче-
ници отговарят с да; 63,64% - не; 9,09% - по-
някога.  

На двадесет и втори въпрос (по критерий - 
поведенчески дефицити); „Има моменти в 
които се ядосвам на себе си по всякакъв по-
вод?” и 50% от изследваните ученици отгова-
рят с да; 27,27% - не; 22,73% - понякога.  

На двадесет и трети въпрос (по критерий - 
поведенчески дефицити ): „С цел да въздейс-
твам на хората се правя на ядосан (а) и така 
ми е по-лесно да се справя със ситуацията, 
притесняваща ме?” и 4,55% от изследваните 
ученици отговарят с да; 59,09% - не; 36,36% - 
понякога.  

 На двадесет и четвърти въпрос (по крите-
рий - поведенчески дефицити): „Склонността 
ми към раздразнително поведение, поражда 
дефицити (пропуски) при формите ми на 
общуване с околните?” и 45,45% от изслед-
ваните ученици отговарят с да; 36,36% - не; 
18,19% - понякога.  

На двадесет и пети въпрос (по критерий - 
поведенчески дефицити): „Позволявам си да 
изпадам в агресивни изблици, там където 
никой не ме познава?” и 36,36% от изследва-
ните ученици отговарят с да; 63,64% - не. 

На двадесет и шести въпрос (по критерий - 
поведенчески дефицити): „Има време в ко-
ето, може дори да е за секунди, но презирам 
себе си и след това, започвам да презирам и 
останалите хора?” и 4,55% от изследваните 
ученици отговарят с да; 63,64% - не; 31,82% - 
понякога. 

 
РЕЗУЛТАТИ 

От направеното изследване се установиха 
следните резултати за учениците от III „а“ 

клас, гр. Кюстендил 
 
Кри-
те-
рии 

 

 
Показа-
тели 

 

№ на 
въпрос от 
анкета 

 

Високо 
за отговор: 
да 

Ниско 
за от-
говор: 

не 

Средно 
за отговор: 
понякога; 

друго 

 
1 

 

1.1 1,2,7 30,31% 40,91% 28,78% 

1.2 3 40,91% 36,36% 22,73% 
1.3 4 13,64% 77,22% 9,14% 

1.4 6,8 29,55% 45,46% 24,89% 
2 
 

 

2.1 10 27,27% 50% 27,73% 
2.2 5 27,27% 63,64% 9,09% 
2.3 9 31,82% 54,55% 13,63% 
2.4 11,12 22,73% 61,37% 15,10% 

3 
 

3.1 14 27,27% 59,09% 13,64% 
3.2 15,17 15,91% 54,55% 29,54% 
3.3 13,16,18 33,33% 42,42% 24,25% 
3.4 19,20 25% 38,64% 36,36% 

4 
 

4.1 21,23 15,91% 61,37% 22,72% 
4.2 22,25 47,73% 31,82% 20,45% 
4.3 24 45,45% 36,36% 18,19% 
4.4 26 4,55% 63,64% 31,81% 
     

 
Очертаните, критерии и показатели се оце-

няват по тристепенна скала: високо за отго-
вор: да; ниско за отговор: не; средно за отго-
вор: понякога; друго. Изследваните ученици 
от III „а“ клас, гр. Кюстендил са общо на брой 
двадесет и двама. На входа на експеримента 
резултатите по критерии: отношение към 
околните, показват проблематични аспекти от 
интеракциите на децата водещи до агресия, 
главно поради високото ниво на неудовлетво-
реност от взаимоотношенията им с околните. 
Основните причини и фактори за агресия се 
предопределят от непреодолимата раздразни-
телност при взаимоотношенията между де-
цата, породена от неефективните комуника-
тивни процеси със социалното обкръжение 
около тях. Това на свой ред, поражда и фруст-
рираност у тях. 

Поведенческите реакции в дискомфор-
тни ситуации, водещи до агресивни прояви се 
пораждат от избухливост и прояви на неразби-
ране поведението на околните. Има децата, у 
които се наблюдава неприемане личността на 
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другия. Наблюдава се и неадекватно поведе-
ние на подрастващите в някои проблематични 
ситуации, реализирано на базата на когни-
тивно дисмодерационното общуване 
(cognitive dismoderate intercourse). 

Обострянето на напрежението, по между 
им, води до дисхармония във взаимоотноше-
нията им и в момент на дисмодерационна об-
ратна връзка се стига до агресивни изблици. 
Нивото на отчужденост при децата е показа-
телно за наличието на конфликти във взаимо-
отношенията им, породени от пропуски във 
комуникативните им умения. Опозиционното 
поведение и отстояването на позициите и наг-
ласите по-между им, доказвайки се, както на 
себе си, така и на останалите, в някои ситуации 
ги води до опозиционно поведение, поради 
различните им възгледи и нагласи. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
От направеното изследване се установиха 

следните резултати 
 

Критерии 
Анкетна карта за установяване наличието 
на агресивност, при децата от начална учи-
лищна възраст ( за ученици; III „а“ клас, гр. 

Кюстендил) 
Показатели Високо 

ниво 
Ниско 
ниво 

1. 
Отношение 
към окол-

ните 
 

1.1.агресивни намере-
ния към околните; 

30,31% 40,91% 

1.2. неудовлетвореност 
от взаимоотношенията 
с околните; 

40,91% 36,36% 

1.3.прояви на агресив-
ност, породени от изт-
ласкани преживявания; 

13,64% 77,22% 

1.4.конфликтни взаимо-
отношения. 

29,55% 45,46% 

2. 
Причини и 
фактори за 

агресия 

2.1.фрустрираност; 27,27% 50% 

2.2.отношение  на неу-
важение  към околните; 

27,27% 
 

63,64% 
 

2.3.раздразненост; 31,82% 54,55% 

2.4.физическа самораз-
права, агресивни изб-
лици. 

22,73% 61,37% 

3. 
Поведен-

чески реак-
ции в дис-

комфортни 
ситуации 

 

3.1.прояви на неразби-
ране поведението на 
околните, водещо до аг-
ресия; 

27,27% 59,09% 
 

3.2. неприемане лич-
ността на другия; 

15,91% 54,55% 

3.3.избухливост; 33,33% 42,42% 

3.4.неадекватно поведе-
ние. 

25% 38,64% 

4. 
Поведен-

чески дефи-
цити 

4.1.отклонения от нор-
малните взаимоотноше-
ния; 

15,91% 61,37% 

4.2.негативност; 47,73% 31,82% 

4.3.отчуждение от 
околните; 

45,45% 36,36% 

4.4.липса на уважение 
към себе си и околните. 

4,55% 63,64% 

От направеното изследване се установи, че 
отношението към околните на изследваните 
ученици, регламентира проблематични ситуа-
ции в които склонността на децата към разд-
разнително поведение, поражда поведенчески 
дефицити при формите ми на общуване с окол-
ните. Още в най-ранна детска възраст, започва 
дистанцирането и неприемането гледната 
точка на другия, в последствие се стига до са-
мота у децата, съпътстваща, като фактор ког-
нитивното дисмодерационно общуване 
(cognitive dismoderate intercourse). Получава се 
дистанция, а не изясняване на отношенията 
между децата. Малък процент от тях, започват 
да споделят емоциите си, дори с по-близките 
си хора. Те започват да не изясняват позициите 
и взаимоотношенията си, с връстниците и ли-
цата с които имат проблемни интеракции. По 
този начин, те реконструират в себе си субек-
тивни предположения за реалните дразнители 
подтикващи ги към сблъсъци. Децата започват 
да се ядосват на себе си и хората с които об-
щуват по всякакъв повод, дори и при най-
обикновената забележка. При тях, започва да 
се губи, ценностно положителният еталон на 
поведение. В последствие се получава и дис-
баланс между перцептивните възгледи на де-
цата и техните съученици, относно нагласи 
свързани с проблематични въпроси. 

При когнитивно дисмодерационно общу-
ване (cognitive dismoderate intercourse), същес-
твена роля, заема модерацията, начинът по 
който, ние пречупваме информацията, според, 
нашите, нагласи, възгледи, възпитание и пр. 
Моделирането у децата на различната гледна 
точка, начинът, през който, тя се пречупва, 
посредством аналитичните възприятия, може 
да придобие дисмодерационна обратна връзка, 
в процеса на комуникация, и това да доведе, до 
междуличностен сблъсък. Получава се 
сблъсък в съзнанието на човека на миналият 
опит и момента на общуване, в такива ситуа-
ции, информацията се приема погрешно, дис-
модерационно от комуникирашите, по между 
си личности и при състояние на афект се стига 
до междуличностни конфликти. Когато този 
модел на междуличностни интеракции се пре-
върне в стереотип се получават, отклонения в 
поведението. При когнитивно дисмодерацион-
ното общуване (cognitive dismoderate 
intercourse) на практика се осъществява когни-
тивно дисмодерационна връзка между проти-
чането на перцептивният психичен процес, на 
осмислянето на елементи от интеракциите на 
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децата, и протичащите успоредно, анализа-
торни системи, при обмена на информация в 
момента на комуникация. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Андонова, Д. (2007). Психологично 

консултиране на деца, юноши и родители. Из-
дател: Център за психосоциална подкрепа, Со-
фия 

2. Божкова, Весела. (2017). Методоло-
гични техники и похвати за превенция на агре-
сията при децата от начална училищна въз-
раст. В: Сборник научни трудове от XХVI 
Международна научна конференция за млади 
учени. Издателство „Авангард прима”, София. 
ISSN 1314-4669 

3. Божкова, Весела. (2018). Чек лист за 
изпълнение на препоръките относно превен-
цията на агресията при децата от начална учи-
лищна възраст за учители. В: XVIII – та Меж-
дународна конференция the International 
Journal: „THE POWER OF KNOWLEDGE”, 
Агия Триада, Гърция. Institute of Knowledge 
Management, Vol. 26.2, No.2, pp.405-708, ISSN 
2545-4439; ISSN 1857-923X 

 
4. Божкова, Весела. (2018). Превантивна 

комуникативна работа с приказка при децата 
от начална училищна възраст за преодоляване 
на агресията". В: XIX – та Международна кон-
ференция the International Journal:  

„KNOWLEDGE IN PRACTICE”, Банско, Бъл-
гария. Institute of Knowledge Management,   
Vol. 28.3, No.3, pp.725-1162, ISSN 2545-4439; 
ISSN 1857-923X 

5. Божкова, Весела. (2020). Примерни те-
матични ядра в насока предохраняване от аг-
ресия. В: XXVI – та Международна конферен-
ция the International Journal: „SCIENTIFIC 
PAPERS”. Institute of Knowledge Management, 
Vol. 40.2, No.2, pp.303-524, ISSN 2545-4439; 
ISSN 1857-923X 

6.  Павлова, Людмила. Квалификационен 
курс по ранна превенция. В: сп. „Обществено 
възпитание”, кн.3, с. 73-74., 2008 

7. Попкочев, Т., & Ковачка, Ю., Съева, С. 
(2013). Ръководство за пред дипломна прак-
тика. Университетско издателство „Неофит 
Рилски”, Благоевград. 

8. Савов, С., Такиева, Янка. Децата, се-
мейството, училището и обществото в нача-
лото на XXI век. Издателска база: „Камелия 
Дизайн ООД”, София, 2007 

 
 

 
Vesela Ivanova Bozhkova 
 
SWU Neofit Rilski,  
Bulgaria,  
e-mail: vesela_bojkova@abv.bg  

 

 

mailto:vesela_bojkova@abv.bg


64 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM 17  (3)  2021 VOL. 17  (3)  2021 
  

 
 
 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО  
В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ 

 
Далия Ал-Халил 

 
INTERACTIVE METHODS OF NATIVE LANGUAGE EDUCATION  

IN PRIMARY SCHOOL 
 

Dalia Al-Khalil 
 

ABSTRACT: The study presents an application of interactive learning approach in Bulgarian language 
education in primary school. The aim of the study is to provide information about the most effective interactive 
methods that could be used by primary school teachers in order to increase the motivation for learning 
grammar, punctuation, syntax and the other fields of language science related to Bulgarian language like a 
native. It’ll be given an overview of modern teaching methods that are most widespread in the scientific and 
methodological literature and have the potential to be most effective in Bulgarian language education. Each of 
the selected and modified methods will be presented by indicating the materials that are necessary to be used by 
teacher, a description of how it is necessary to restructure the classroom environment, the section of discipline 
“Bulgarian language and literature”, the type of lesson and/or the stage of the lesson on "Bulgarian language 
and literature", in which the interactive method will be most applicable, as well as a description of the 
methodological procedure that should be used by the primary school teacher to apply it in the educational 
process. In this scientific research are used methods of theoretical research - theoretical analysis and synthesis, 
analogy, comparison and classification, and survey research as a method of empirical research. The article 
discusses the willingness of future primary teachers (86 students from bachelor’s degree programmes 
“Preschool and Primary School Education” and “Primary School Education and Еarly Foreign Language 
Learning”) to use the general interactive methods that are selected, modified and presented in that article. 

Key words: interactive methods, primary school, Bulgarian language education, language education, native 
language education 
 

Въведение 
 
Въпросът за интерактивността (от англ. 

език interaction – взаимодействие, взаимовли-
яние) в обучението е многократно засяган в 
различен вид публикации – дисертации [12], 
[17], научни статии [2], [3], [5], [7], [8], [9], 
монографии и методически ръководства [1], 
[6], [10], [11], [13], [14], [15], [16], както и 
интернет източници, в които се представя 
гледната точка на действащи педагози [4]. 
Често пъти те са разглеждани в контекста на 
различните етапи на образователните степе-
ни, както и в рамките на конкретни учебни 
предмети. При изследването на тази пробле-
матика, насочено към учебния предмет „Бъл-
гарски език и литература“ в начален етап на 
основна образователна степен, е необходимо 
съобразяване с неговия комплексен характер. 
Той произтича от факта, че този учебен пред-
мет, реализиран в началните класове, включ-

ва четири основни раздела: начално ограмо-
тяване, езиково обучение, литературно обу-
чение (включващо и извънкласно четене) и 
създаване на текстове. За всеки един от тези 
раздели би могло да се селектират конкретни 
интерактивни методи, които биха били най-
ефективни, което считам за по-удачния под-
ход, отколкото да се коментират в обща плос-
кост спрямо предмета като цяло. Като научен 
подход това не би било в съгласие с комплек-
сния му характер. В настоящата статия ще 
представя селекция от интерактивни методи в 
техен модифициран вариант, които според 
резултатите на изследователската ми дейност 
биха били най-ефективни в раздела „Езиково 
обучение“ в начален етап на основна образо-
вателна степен. 

Основните методи, които са използвани в 
научното изследване, са методи на теоретич-
ните изследвания: теоретичен анализ и син-
тез, сравнение, аналогия, обобщение, класи-



65 

фициране, индукция и дедукция, и анкетно 
проучване като метод на емпиричните изс-
ледвания, проведено сред 86 студенти от тре-
ти курс – бъдещи педагози, от специалности-
те „Предучилищна и начална училищна педа-
гогика“ и „Начална училищна педагогика и 
чужд език“, през учебната 2020/2021 година. 
Анкетното проучване е осъществено след 
проведена лекция, съдържаща описаната ин-
формация в настоящата статия. 

За целите на разглежданото изследване бе 
проведена аналитична и синтетична дейност 
върху теоретичната информация, свързана с 
над 250 интерактивни метода. Вследствие на 
това бяха селектирани девет интерактивни 
метода и бяха подложени на модификация 
така, че те да са в най-висока степен прило-
жими в езиковото обучение в началните кла-
сове и да предразполагат към максимална 
ефективност на учебно-възпитателния про-
цес, протичащ в раздела „Езиково обучение“. 

Споменатите девет селектирани и моди-
фицирани за нуждите на езиковото обучение 
в началните класове интерактивни метода са: 
„Топка с въпроси“, „Мисли бързо!“, „Снежни 
топки“, „Викторина“, „Вярно или грешно“, 
„Пъзел от експерти“, „Бързо споделяне“, 
„Празна таблица“ и „Съчини песен“. Всеки 
един от тях ще бъде представен поотделно 
чрез описание на необходимите материали за 
използването му, начина, по който средата 
трябва да бъде преобразувана, етапа и/или 
вида на урока, в който е най-подходящо учи-
телят да го приложи, и методическата проце-
дура по прилагането му. 

 
Интерактивен метод „Топка с въпроси“ 
  
Необходими материали: надуваема топка 

с голям размер (плажна топка), хартия, цвет-
ни средства за писане, тиксо 

Средата: методът се прилага фронтално, 
не предполага преструктуриране на средата. 

Подходящ етап/вид урок: при актуализи-
рането на старите езикови знания, свързани с 
думите като части на речта. 

Методическа процедура  
На цялата повърхност на голяма надуваема 

топка (плажна топка) се залепят листове или 
се изписват думи. Ако знанието, което се ак-
туализира, е свързано със съществителните 
имена, то тогава може на топката да се зале-
пят/изпишат думи, които са съществителни 
имена, но и такива, които са друга част на 
речта, която учениците до този момент са 

изучавали. Би могло да се включи и тази част 
на речта, която предстои да се изучава в часа, 
като това би създало проблемна обучителна 
ситуация. Съществителните имена могат да 
бъдат различен вид, в различно число и род. 
Учителят прави кратка актуализираща беседа, 
след което поставя условията на учениците – 
ще подаде топката на ученик, той ще я хване 
с две ръце, след което трябва да погледне на 
кои думи са попаднали пръстите му при хва-
щането на топката. Избира една от думите, 
която е съществително име, и трябва да отго-
вори на поредица въпроси от страна на учи-
теля: каква част на речта е избраната дума, 
защо (с кой въпрос я е открил), кой род и 
число е (използвайки примера за съществи-
телното име) и въпрос, който има междуп-
редметен или допълващ характер – например 
ако думата е „доброволчество“, учителят мо-
же да попита ученика какво означава да из-
вършваш доброволческа дейност, той извър-
швал ли е и тем подобни. Това би развило 
уменията за устно изразяване на учениците.  

Вариант е топката да трябва да бъде хва-
ната от двама ученици, като те се разбират 
помежду си коя дума да изберат – това би 
засилило интеракцията. 

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 98% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 2% от тях не 
биха. 

 
Интерактивен метод „Мисли бързо!“ 
 
Необходими материали: плюшена играчка 

с малки размери, таймер (онлайн чрез мулти-
медиен проектор или мобилно приложение) 

Средата: методът се прилага фронтално, 
не предполага преструктуриране на средата. 

Подходящ етап/вид урок: при актуализи-
рането на старите езикови знания в началото 
на часа особено ако той е първи час от деня, 
или в обобщителната част на урока. 

Методическа процедура 
Учителят поставя ограничение във време-

то на учениците чрез използването на таймер 
– било то чрез клип, който отчита времето и 
има звукова индикация за начало и край, или 
чрез използването на мобилно приложение. 
Поставя им въпрос, който изисква от тях кра-
тък отговор с характер на изброяване. Нап-
ример учителят може да постави един от 
следните въпроси:  

Кое е най-важното, което научи от 
днешния урок по български език? – ако урокът 
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е бил за овладяване на лингвистични знания и 
прилагането им в речевата практика на уче-
ниците. 

Кое е най-важното, което упражнихме в 
днешния урок по български език? – ако урокът 
е за затвърдяване на знанията. 

Кое е най-важното, което обобщихме в 
днешния урок по български език? 

Кое е най-важното, което преговорихме в 
днешния урок по български език? 

Вариант е да се изисква от учениците да 
изброят примери за дадено езиково явление – 
ако разглежданият материал в часа е свързан 
със съществителното име, то може в края на 
часа учителят да постави задачата учениците 
да изброят съществителни имена в рамките на 
конкретно време (1 минута, 3 минути и т.н.) 
Може задачата да се усложни, като се поста-
вят още изисквания – използвайки дадения 
пример, това би било поставянето на услови-
ето да изброят съществителни имена, които 
са нарицателни, в м.р., ед. ч. След като време-
то изтече, учениците преустановяват писане-
то. Това е проявление на метода „мозъчна 
атака“. След него се прилага методът „Свет-
кавица“. Учителят използва плюшена играч-
ка, която когато подададе на даден ученик, 
той трябва да прочете какво е записал за оп-
ределеното време, като отново учителят би 
могъл да зададе допълнителни/насочващи 
въпроси или въпроси с междупредметен ха-
рактер. Ученикът връща играчката на учителя 
и той я подава на следващ ученик. Добре е, 
чисто в психологически план, играчката да е 
на герой, който е популярен сред децата в 
дадената възраст, така че да се осъществи 
емоционална обвързаност с предмета, който 
ще се използва.  

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 93% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 7% от тях не 
биха. 

 
Интерактивен метод „Снежни топки“ 
 
Необходими материали: листове хартия 

(бели или цветни) 
Средата: методът се прилага фронтално, 

не предполага преструктуриране на средата. 
Подходящ етап/вид урок: при актуализи-

рането на старите езикови знания. 
Методическа процедура 
Учителят предварително е изписал на лис-

тчета или езикови задачи, или ду-
ми/словосъчетания/изречения – в зависимост 

от обучителната задача. Тези листове се 
смачкват на топка (ако листовете са бели, те 
ще наподобяват визуално снежни топки, от-
където и произлиза името на метода) и учите-
лят ги разпръсква едновременно към целия 
клас, като предварително им е казал, че кога-
то дадена „снежна топка“ попадне пред даден 
ученик или бъде хваната, съответният ученик 
трябва да я задържи. Учителят разпръсква 
„снежните топки“, регулира процеса по разп-
ределението им, така че да овладее емоциите 
в класа, уверява се (или предприема съответ-
ните стъпки), че за всеки ученик има „снежна 
топка“. След това казва на учениците, всеки 
да разтвори своята „снежна топка“ и да си 
прочете наум какво е изписано на нея. Следва 
решаването на конкретната задача/задачи. 
Вариант: на листовете са изписани думи. 
Учителят казва на учениците, на които им са 
се паднали съществителни нарицателни име-
на, да ги определят по род и число, а на тези, 
на които са се паднали съществителни собст-
вени имена, да съставят изречение, а ако ду-
мата е съществително умалително, даденият 
ученик трябва да състави словосъчетание. 
Разбира се, учителят трябва да е провел пред-
варителна актуализираща беседа, свързана 
със знанията, които са необходими на учени-
ците, за да се справят със задачата. Тази бесе-
да се провежда преди разпръскването на 
„снежните топки“. За да се осъществи проб-
лемна ситуация, може учителят да е предви-
дил 3-4 листчета („снежни топки“) с думи, 
които не са съществителни имена. Те би било 
добре да са в друг цвят, за да може учителят 
бързо да се ориентира при кого са попаднали. 
След като е дал инструкциите на класа, може 
да ги попита дали всеки от тях има дума, коя-
то е съществително име, и чрез насочващи 
въпроси да стигнат до извода, че не всички са 
такива (с помощта на въпросите, с които се 
откриват различните части на речта). Когато 
се установят учениците, на чиито листчета не 
са изписани съществителни имена, учителят 
може да им постави задача да се съберат на 
един чин и заедно да съставят кратък текст от 
3-4 изречения, като във всяко трябва да бъде 
включена по една от думите. При подготовка-
та на материалите учителят ще е изписал та-
кива думи, които лесно да се съчетават в 
текст например плувам, слънчево, ние, лежах. 

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 80% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 20 % от тях не 
биха. 
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Интерактивен метод „Викторина“ 
 
Необходими материали: бутони със зву-

ков и цветови ефект, чрез които конкретните 
ученици ще индикират, че имат готовност да 
отговорят на въпроса, презентация с въпроси 
или списък с въпросите, табели за изписване 
на имената на отборите 

Средата: един чин се измества отпред, ка-
то на него се поставят толкова бутона, на 
колкото групи учителят е разделил класа. 
Срещу всеки бутон е поставен стол. Чинът е 
поставен така, че да е с гръб към дъската. На 
нея се проектира презентацията с въпросите 
(по един въпрос на слайд). 

Подходящ етап/вид урок: в обобщителни 
и преговорни уроци. 

Методическа процедура 
В края на часа по български език преди то-

зи, който ще бъде за преговор или обобще-
ние, учителят разделя класа на няколко отбо-
ра – три или четири. Казва на учениците, че 
всеки отбор трябва да си измисли име и че 
всеки ученик трябва да си преговори опреде-
лено количество материал (даден раздел, ако 
урокът е обобщителен, или определено коли-
чество информация от предходната или из-
миналата година, ако урокът е преговорен), 
защото следващият час по български език ще 
се проведе състезание/викторина. В нея ще 
вземе участие всеки един ученик, а за да спе-
чели отборът на даден ученик, трябва всеки 
един от тях да си е преговорил много стара-
телно цялата информация, защото от всеки 
един ще зависи победата на отбора му. Това е 
проявление на т.нар. колаборативност, при 
която всеки ученик е с ясното съзнание, че от 
неговите усилия, знания и умения зависи пос-
тигането на общата цел. В деня, в който е 
предвиден часът за обобщение или преговор, 
учителят е подготвил средата по описания 
начин, дава време на всеки отбор да запише 
избраното отборно име на табелата си, а след 
това се поставят на съответните места пред 
бутоните. Учителят поставя условията за про-
тичане на викторината: на всеки въпрос тряб-
ва да отговаря различен ученик; отборът из-
бира представител, който излиза отпред и 
сяда на съответното място пред конкретния 
бутон; ученикът има право да натисне бутона 
след като учителят е изчел целия въпрос – 
въпросите трябва да бъдат отворени, а не с 
многовариантен избор; въпросът ще се проек-
тира на дъската, за да го виждат и останалите 
ученици (ако е наличен мултимедиен проек-

тор); има право да отговори ученикът, който 
първи е натиснал бутона на отбора си; всички 
останали следят за това кой представител на 
отбор първи е натиснал бутона; останалите 
участници нямат право да подсказват – ако 
някой подскаже, учителят ще отнеме точка на 
отбора на подсказалия ученик; при верен от-
говор от представител на отбор, той получава 
точка. Резултатът се записва на дъската. Бро-
ят на въпросите във викторината трябва да е 
така планиран от учителя, че да отговаря на 
броя на учениците в отбор, така че да има 
въпрос за всеки ученик или по два въпроса – 
ако в отбор са 6 ученици, учителят предвижда 
12 въпроса, така че всеки ученик от отбор да е 
излизал да отговаря на два въпроса. Учителят 
се подготвя методически така, че след като е 
прочетен въпросът, а даден представител е 
отговорил, да даде допълнителни обяснения, 
разясняваща информация, допълнителни въп-
роси и/или да направи междупредметна връз-
ка или да се осъществи връзка с личния опит 
и светоглед на учениците. Така ще бъде пос-
тигната методическа плътност в часа. Побе-
дител е отборът, който е събрал най-много 
точки. Би могло да се предвиди кратка обоб-
щителна беседа, с което часът да приключи. 

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 92% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 8% от тях не 
биха. 

 
Интерактивен метод „Вярно или греш-

но“ 
 
Необходими материали: табела „Вярно“ и 

табела „Грешно“, цветно тиксо 
Средата: стаята се разделя на две части, 

като от едната страна се нареждат половината 
чинове, а от другата – другата половина, така 
че да остане празно пространство между две-
те разделения. Учениците се подреждат в 
средата на стаята на линия, обозначена с 
цветно тиксо, като учителят обозначава чрез 
табела едната част на стаята с „Вярно“ и дру-
гата част – с табела „Грешно“.  (фиг. 1.) 

Подходящ етап/вид урок: при актуализи-
рането на старите езикови знания в началото 
на часа или в обобщителната част на урока, 
във всеки вид урок от системата на езиковото 
обучение. 

Методическа процедура 
Учителят си е подготвил списък с твърде-

ния, обвързани с материала, който ще бъде 
актуализиран или обобщен. Учителят под-
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режда учениците на линията, която е в среда-
та на стаята, и обяснява правилата на учени-
ците. Учителят чете твърдение, а учениците 
трябва да се придвижат към тази част от 
класната стая, която отговаря на това дали 
прочетеното твърдение от учителя е вярно 
или грешно. За да се овладее дисциплината в 
часа, би могло учителят да съобрази, че тази 
дейност е подходяща в края на часа или нача-
лото му, както и да постави задължителното 
условие, че не трябва да се тича до съответ-
ното обозначено място, а да се ходи бавно и 
внимателно към него. Ако някой се обърка 
при отговора си, не „изгаря“. „Изгаря“ само 
този ученик, който наруши правилото за 
предвижване до обозначеното място. Друг 
важен методически момент е, че когото учи-
телят прочете твърдението, трябва да даде 
команда, по която учениците ще знаят, че 
могат да се отправят към избраното обозна-
чено място. Без този сигнал не могат да тръг-
ват. След сигнала и предвижването до обоз-
наченото място учителят повтаря твърдение-
то и пита ученик, който е застанал от правил-
ната среда, защо мисли, че твърдение-
то/примерът е верен, ученикът се обосновава 
или дава пример – зависи от вида на твърде-
нието. Всички ученици се връщат в средата и 
процедурата се повтаря.  

Този метод може да се използва във всеки 
вид урок по български език. Учителят може 

да чете определения или да дава конкретни 
примери – зависи от задачите в урока и изу-
чавания материал. Примерна дискусия след 
предвижването на учениците към конкретна-
та част от стаята: 

Учител: Думата „любознателен“ е същес-
твително име – учениците се предвижват без 
да тичат до съответното обозначено мяс-
то. Учителят посочва ученик, застанал на 
обозначеното място „Грешно“. 

Учител: Защо мислиш, че твърдението: 
„Думата „любознателен“ е съществително 
име.“ е грешно? 

Ученик: Мисля, че това твърдение е 
грешно, защото думата „любознателен“ отго-
варя на въпроса за откриване на прилагателни 
имена „Какъв?“/това е качество. – и т.н. 

Учител: Какво означава думата „любозна-
телен? Кога наричаме един човек „любозна-
телен“? – осъществява се междупредметна 
връзка, ако има възможност за това. 

Ученик споделя житейски опит и светог-
лед. 

Учител: Добре, съберете се всички отново 
в средата, без да тичате и да се блъскате. – и 
т.н. 

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 90% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 10 % от тях не 
биха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 1. Преобразуване на средата при прилагането на интерактивния метод „Вярно или 

грешно“ 
 
Интерактивен метод „Пъзел от експер-

ти“ 
 
Необходими материали: огърлици с номе-

ра от 1 до 5 (в зависимост от броя на учени-
ците), лист А3 или по-голям с планираните 
учебни задачи, плакати със синтезираната 

информация по теми за всяка станция (броят 
на тези плакати ще отговаря на броя на гру-
пите, на които ще бъдат разделени първона-
чално учениците) 

Средата: чиновете са подредени така, че 
да се образуват 5 станции за работа.  
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Подходящ етап/вид урок: при преговорни 
или обобщителни уроци. 

Методическа процедура  
Учителят предварително е предупредил 

учениците да си преговорят основните теми, 
които ще бъдат засегнати (според изучения 
материал) например: съществителни имена, 
прилагателни имена, глаголи, лични местои-
мения. Учителят разделя учениците на четири 
групи (според броя на темите), като всеки 
ученик получава номер от 1 до 5 (в зависи-
мост от броя на учениците). Може учителят 
да е изработил огърлици с номера, за да се 
ориентират учениците по-лесно. Учителят 
дава указания на учениците да се подредят в 
група от по 5 ученици, като във всяка група 
трябва да има ученик с по едно число от 1 до 
5. Когато се обособят 4 групи от по 5 ученици 
(и във всяка група има ученик с всеки един от 
номерата от 1 до 5), им казва, че трябва всяка 
група да се запознае с материалите, които се 
намират на неговата станция. Единствено 
петата станция остава празна. На всяка едно 
от четирите станции учителят е оставил мате-
риали, свързани с дадената тема: съществи-
телно име, прилагателно име, глагол и лично 
местоимение. Дава време от 5 минути всяка 
група да се запознае с материалите (да си 
припомнят знанията). След изтичането на 
това време учителят дава указания на учени-
ците да се прегрупират, като всички, които 
носят номер 1, отиват на първата станция, с 
номер 2 – на втората и т.н., докато не се обра-
зуват 5 групи с по 4 ученици, като във всяка 
група има експерт по дадената тема – ако до 
преди това са били 5 ученици, запознаващи се 
със съществително име, 5 ученици – с прила-
гателно име и т.н., то след разместването се 
получават групи, като във всяка група има 4 
ученици и във всяка група има по един уче-
ник, преговорил за съществителното име, 
един ученик, преговорил за прилагателното 
име, един ученик, преговорил за глагола и 
един ученик, преговорил за личното местои-
мение. Учителят дава лист с общи задачи 
(броят на задачите съответстват на броя на 
темите и има по една задача от преговорена 
тема – в случая с дадения пример – 4 задачи). 
Учителят дава указания на учениците в рам-
ките на една минута (може да се използва 
таймер със звукова индикация за начало и 
край), в която отборът трябва да си измисли 
име, да избере говорител и да избере ученик, 
който да вписва отговорите на листа със зада-
чите. След изтичането на тази една минута 

учителят определя време, за което всички 
групи трябва да работят по решаването на 
дадените им задачи. След като времето изтече 
(отново може да се използва таймер), учите-
лят заедно с учениците правят проверка по 
класическия начин – фронтално, чрез онагле-
дяване, допълнителни въпроси и обяснения от 
страна на учителя, чрез изискване към учени-
ците да се аргументират за решенията на 
всички задачи и на всеки пример във всяка 
задача, ако конкретното съдържание е разра-
ботено по този начин. 

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 66% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 34% от тях не 
биха. 

 
Интерактивен метод „Бързо споделяне“ 
 
Необходими материали: карти с въпроси  
Средата: чиновете са изместени така, че 

да има свободно пространство, в което уче-
ниците да се подредят в два концентрични 
кръга. (фиг. 2.) 

Подходящ етап/вид урок: при обобщите-
лен или преговорен урок. 

Методическа процедура 
Учителят е подготвил карти с въпроси, 

формулирани чрез въпросителни или подбу-
дителни изречения например: „Кои думи на-
ричаме съществителни имена?“ или „Кажи ми 
едно съществително нарицателно име в мъж-
ки род, единствено число.“. Всеки ученик 
получава по една карта. Учителят подрежда 
учениците в два концентрични кръга така, че 
всеки ученик да е застанал срещу друг. Ако 
броят на учениците е нечетен, тогава може 
учителят да се включи. Учителят им казва, че 
на всеки 30 секунди (ще има звуков сигнал, 
може да се използва таймер) учениците от 
вътрешния кръг трябва да се преместват с 
една позиция по посока на часовниковата 
стрелка, а учениците от външния кръг не 
трябва да променят положението си. Така се 
образуват нови двойки ученик-ученик. В 
рамките на тези 30 секунди всяка двойка си 
задава въпросите от картончето и отговаря – 
първо, ученикът от двойката, който е от вът-
решния кръг, задава въпроса си, ученикът от 
двойката от външния кръг отговаря. След 
това и той задава въпроса си, а на свой ред 
ученикът от вътрешния кръг отговаря, като и 
двамата следят за верността на отговора на 
другия. Завъртанията продължават, докато не 
започнат да се повтарят двойките ученик 
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(вътрешен кръг)-ученик (външен кръг). Кога-
то това се случи, учителят събира картончета-
та с въпросите от учениците, те сядат по мес-
тата си и учителят провежда фронтално бесе-
да с целия клас, задавайки въпросите от кар-
тончетата, а учениците отговарят. Учителят 
изисква обосновка при всеки отговор, дава 
допълнителни обяснения или въпроси, както 
и осъществява междупредметни връзки, ако 
даденият материал предразполага към това. 

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 83% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 17% от тях не 
биха. 

 
Интерактивен метод „Празна таблица“ 
 
Необходими материали: лист А3 формат 

или по-голям, на който е начертана таблицата 
и е оставено поле за вписване на името на 
отбора 

Средата: чиновете в кланата стая са раз-
делени така, че да бъдат сформирани четири 
работни станции – по една за всеки отбор. На 
всяка станция е поставен листът с таблицата. 

Подходящ етап/вид урок: при актуализи-
рането на старите езикови знания. 

Методическа процедура 
Учителят провежда кратка актуализираща 

беседа, свързана със знанията, необходими за 
попълването на информацията в таблицата. 
Разделя класа на 4 отбора и ги разпределя на 
подготвените 4 станции. Дава указания, свър-
зани с работата в екип – учениците ще имат 
една минута, за да си изберат име на отбора и 
да го запишат в началото на листа с таблица-
та, както и ще трябва да изберат говорител на 
отбора и ученик, който ще записва отговори-
те. След това учителят изяснява задачата, 
свързана с попълването на таблицата. Добре е 
тази задача да се отнася до изброяване на 
примери, свързани с дадено езиково явление. 
Например в таблицата всеки отбор трябва да 
впише колкото се може повече съществител-
ни нарицателни име в съответните клетки от 
нея, така че да отговарят на зададените харак-
теристики по род и число (2 колони за число 
и 3 реда за род). Учителят може да използва 
таймер, с който да се отбележи чрез звуков 
сигнал началото и след това и краят на рабо-
тата по попълването на таблицата. След изти-
чането на това време всеки говорител на от-
бор излиза на дъската с таблицата, един по 
един, като заедно с останалите ученици и 
учителят правят проверка на начина, по който 

таблицата е попълнена, и се броят верните 
примери. При проверката учителят изисква 
обосновка за всяка от думите например: 
Ученик: В това поле, което отговаря на м.р., 
ед. ч., записахме няколко думи, първата от 
които е думата „кон“. 
Учител: Защо определихте думата „кон“ като 
същ. нар. име? 
Ученик: Определихме думата „кон“ като 
съществително нарицателно има, защото от-
говаря на въпроса „Какво е това?“ 
Учител: А защо сте определили съществи-
телното нарицателно име „кон“, че е от м.р., 
ед.ч.? 
Ученик: Определихме, че съществителното 
нарицателно име „кон“ е от м.р., ед. ч., защо-
то казваме „един кон“.  
Учител: Тоест помогнали сте си с думата 
„един“, която ни показва, че ако образува 
словосъчетание със съществителното име, то 
тогава то е в м.р., ед.ч. – и т.н. 

Подобна дискусия се провежда за всяка 
една от думите. 

След това се отбелязват точките (по една 
за всяка правилно подбрана и поставена дума, 
като условие е да има изписани думи във вся-
ка една от клетките), които отборът е събрал. 
След преброяването на точките излиза гово-
рителят на следващата група. И така докато 
говорителят на всяка от групите излезе за 
фронтална проверка. Накрая се обявява отбо-
рът-победител. 

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 84% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 16% от тях не 
биха. 

 
Интерактивен метод „Съчини песен“ 
 
Необходими материали: материали, свър-

зани със сценично представяне 
Средата: в зависимост от избрания начин 

за представяне на подготвения творчески 
проект на учениците. 

Подходящ етап/вид урок: задава се под 
формата на домашна екипна работа в края на 
часа за овладяване на лингвистични знания и 
формиране на умения за прилагането им в 
речевата практика на учениците, като срокът 
й за подготовка е минимум една седмица, а 
представянето би могло да се осъществи в 
часа по музика или в началото на следващия 
час по български език (след седмица). 
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Фиг. 2. Преобразуване на средата при прилагането на интерактивния метод „Вярно или 

грешно“ 
 
Методическа процедура  
Учителят дава възможност на учениците 

да се разделят на няколко отбора, като регу-
лира този процес – да няма ученик без екип, 
учениците да са разделени на групи със срав-
нително равен брой участници, учениците да 
са в група между трима и шестима ученици 
всяка. След като групите са сформирани, учи-
телят им дава домашна работа, всяка група да 
напише текст на песен, свързана с материала, 
с който са се запознали в конкретния час по 
български език, например ако в часа новото 
знание е свързано със съществителното име, 
то и песента ще е посветена на него. Учени-
ците трябва да измислят мелодия или да из-
ползват мелодията на някоя любима песен. 
Следващият час по български език (или по 
музика) всяка група ще изпълни песента си. 
Задължително в текста трябва да има знания, 
свързани с темата. 

Готовност на бъдещите начални учители 
да прилагат метода: 66% от анкетираните 
студенти биха го използвали, а 34% от тях не 
биха. 

 
Заключение 
 
От представените модифицирани интерак-

тивни методи, приложими в езиковото обуче-

ние в началните класове, бъдещите педагози 
са изразили най-висока готовност да използ-
ват методите: „Топка с въпроси“, „Мисли 
бързо!“, „Викторина“ и „Вярно или грешно“ – 
90% или над 90% от анкетираните лица ги 
посочват като методи, които биха включили в 
преподавателската си дейност. А най-нисък 
процент, най-малък брой от анкетирани сту-
денти, биха използвали методите „Пъзел от 
експерти“ и „Съчини песен“ – 66% от 86 сту-
денти, включили се в анкетата. Единственият 
метод, при който има по-висок процент на 
студенти, които не биха използвали даден 
метод пред това да го използват, е „Съчини 
песен“ – 48% биха го използвали и 52% не 
биха. Този резултат се появява при количест-
вения анализ на попълнените анкети от сту-
дентите от специалност „Начална училищна 
педагогика и чужд език“. Причината за резул-
тата при тези два метода се корени във факта, 
че студентите считат тези методи за трудни за 
организация и провеждане. 

Подборът на интерактивните методи тряб-
ва да бъде съобразен с раздела, от който е 
част урокът по „Български език и литерату-
ра“, така че интеракцията да е максимално 
ефективна. Селектираните и впоследствие 
модифицирани интерактивни методи в езико-
вото обучение са полезен способ за началните 

НА 30 СЕК. 
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учители, което би могло да се потвърди и от 
високия процент проявена готовност от бъ-
дещите кадри да ги използват в своята препо-
давателска дейност в началните класове. 
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ABSTRACT: The present study describes an interactive learning approach in teaching Bulgarian language 
like a native and literature in primary school. The aim of the study is to provide information about the most 
effective general interactive methods and to classify them into three groups: general interactive methods of 
selecting students to answer questions; general interactive methods of second chance testing and authorized 
“cheating” on in-class quizzes and general interactive methods of giving feedback. It’ll be given an overview of 
modern teaching methods that are most widespread in the scientific and methodological literature and have the 
potential to be most effective in teaching Bulgarian language (like a native) and literature in primary school. 
Each of the selected and modified methods will be presented by indicating the materials that are necessary to be 
used by teacher, a description of how it is necessary to restructure the classroom environment, the section of 
discipline “Bulgarian language and literature”, the type of lesson and/or the stage of the lesson on "Bulgarian 
language and literature", in which the interactive method will is most applicable, as well as a description of the 
methodological procedure that should be used by the primary school teacher to apply it in the educational 
process. In this scientific research are used methods of theoretical research - theoretical analysis and synthesis, 
analogy, comparison and classification, and survey research as a method of empirical research. The article 
discusses the willingness of future primary teachers (86 students from bachelor’s degree programmes 
“Preschool and Primary School Education” and “Primary School Education and Еarly Foreign Language 
Learning”) to use the general interactive methods that are selected, modified and presented in that article. 
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Въведение 
 
Подборът на интерактивните методи тряб-

ва да бъде съобразен със спецификата на 
учебния предмет, в рамките на който ще бъ-
дат прилагани. Освен специфичните такива, 
които се отнасят до всеки един от четирите 
раздела, от които се състои комплексният 
учебен предмет „Български език и литерату-
ра“, има такива, които са приложими към 
него в по-общ план.  

В това научно изследване са използвани 
както методи на теоретичните изследвания – 
теоретичен анализ и синтез, аналогия, срав-
нение и класифициране, така и анкетно про-
учване като метод на емпиричните изследва-
ния. То е проведено сред 86 студенти от трети 
курс, подготвящи се за начални учители в 
специалностите „Предучилищна и начална 
училищна педагогика“ и „Начална училищна 

педагогика и чужд език“, и е осъществено 
през учебната 2020/2021 година. 

Основната цел на това научно изследване е 
да се селектират и модифицират интерактив-
ни методи, които имат по-общ характер 
спрямо учебния предмет „Български език и 
литература“ в началните класове. За тази цел 
бе използвана информацията за над 250 инте-
рактивни метода, включени в състава на на-
учни статии [2], [3], [5], [7], [8], [9], методи-
чески ръководства и монографии [1], [6], [10], 
[11], [13], [14], [15], [16], както и дисертации 
[12], [17] и интернет източници [4], посветени 
на темата за постигането на интерактивност в 
учебно-възпитателния процес. 

Бе осъществена авторска класификация на 
интерактивните методи с по-общ характер, 
разделяща ги на три основни групи: интерак-
тивни методи за избор на ученик при решава-
не на езикови и литературни задания,     инте-
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рактивни методи за провеждане на контрол-
на/самостоятелна работа по български език и 
интерактивни методи за получаване на обрат-
на връзка по време на протичане на часовете 
по български език и литература (четене). 

Във всяка една от споменатите групи ин-
терактивни методи с по-общ характер могат 
да бъдат включени по три основни, които в 
най-висока степен могат да се приложат в 
обучението по български език и литература в 
началните класове. Това са (фиг. 1.):  

- за групата „Интерактивни методи за 
избор на ученик при решаване на езикови и 
литературни задания“: „Мистериозните чис-
ла“, „Светкавица“ и „Дарц“. 

- за групата интерактивни методи за 
провеждане на самостоятелна/контролна ра-
бота по български език: „Правилото 80/20“, 
„Открий другия“ и „Да решим задачите заед-
но“. 

- за групата „Интерактивни методи за 
получаване на обратна връзка по време на 
протичане на часовете по български език и 
литература (четене)“: „Червена страна/зелена 
страна“; „Шестте мислещи шапки на Боно“ и 
„Верижни бележки“. 

Всеки един от изброените методи ще бъде 
представен чрез посочване на: необходимите 
материали;  описание на начина, по който е 
необходимо да бъде преструктурирана среда-
та, ако това е необходимо; раздела, вида урок 
и/или етапа от урока по „Български език и 
литература“, в който е най-приложим разг-
лежданият интерактивен метод, както и опи-
сание на методическата процедура, която 
следва да бъде използвана от началния учи-
тел, за да го приложи в учебно-възпитателния 
процес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Класификация на общите интерактивни методи, приложими в обучението по бъл-

гарски език и литература в начален етап на основна образователна степен 
 
Интерактивен метод „Мистериозните 

числа“ 
  
Необходими материали: картончета с чис-

ла (числата се определят от броя на планира-
ните въпроси/задачи) 

Средата: методът се прилага фронтално, 
не предполага преструктуриране на средата. 

Подходящ раздел/вид урок/етап: в раздела 
„Езиково обучение“ чрез него се осъществява 
обобщението в края на часа и в раздела „Ли-
тературно обучение“ чрез него се осъществя-

ва етапът „Задълбочаване на читателското 
възприемане и осмисляне на художествения 
текст чрез анализ“ – при изясняване на не-
познатите думи/изрази или при въпросите от 
типа анализ „Връзка на идейните внушения 
на текста с личния опит и светоглед на уче-
ниците“. 

Методическа процедура 
В началото на часа учителят раздава или 

предварително е поставил под чиновете на 
учениците (и по негов сигнал те ги откриват) 
картончета с числа. Числата отговарят на 
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броя на въпросите, които ще бъдат задавани. 
Ако методът се прилага в часовете по българ-
ски език, то тогава учителят предварително 
си е планирал определен брой въпроси, чрез 
които да осъществи обобщителната беседа. 
Ако тези въпроси са 10, а учениците са 20, то 
тогава е подготвил 10 картончета с числата от 
1 до 10, а на останалите 10 може да има знак 
усмивка. В началото на часа казва на учени-
ците, че на случаен принцип на всеки ученик 
ще се падне дадено число, което ще отговаря 
на номера на въпрос, който ще бъде зададен в 
края на часа. Така учениците ще бъдат моти-
вирани да бъдат концентрирани през целия 
час, за да могат да отговорят правилно по 
време на обобщителната беседа и няма да 
знаят предварително кой на какъв въпрос ще 
трябва да отговаря. В края на часа учителят 
казва на учениците да погледнат под чинове-
те си и да извадят скритото картонче. Ако на 
него има знак усмивка, трябва да следят дали 
съучениците им отговарят правилно, а ако 
има число, трябва да го запомнят, защото то 
ще съвпада с поредния номер на въпросите, 
които ще им задава. И така, на въпрос №1 
отговаря ученикът с картонче №1, на въпрос 
№2 отговаря ученикът с картонче №2 и т.н. 

Когато методът се прилага в часовете по 
литература (четене), тогава подготовката на 
картончетата зависи от броя на непознатите 
думи/изрази или въпроси от анализа, свързан 
със споделяне на личен опит на учениците. 

 
Интерактивен метод „Светкавица“ 
  
Необходими материали: плюшена играчка 
Средата: методът се прилага фронтално, 

не предполага преструктуриране на средата. 
Подходящ раздел/вид урок/етап: в раздела 

„Езиково обучение“ чрез него се осъществява 
актуализирането на стари знания или обоб-
щението в края на часа, а в раздела „Литера-
турно обучение“ чрез него се осъществява 
етапът „Задълбочаване на читателското възп-
риемане и осмисляне на художествения текст 
чрез анализ“ – при изясняване на непознатите 
думи/изрази или при въпросите от всеки един 
тип анализ. 

Методическа процедура 
Учителят избира една плюшена играчка, 

която да е с подходящ размер, така че да мо-
же да бъде хващана с една ръка. Добре е тя да 
е на герой от анимационен филм, книга или 
компютърна игра, която учителят знае, че е 
особено популярен сред класа му. Така ще се 

изгради емоционална обвързаност с предмета. 
Учителят използва играчката, за да посочва 
ученик, който да отговаря, като условието е, 
че когато хвърли играчката към даден ученик, 
той трябва да я хване и да отговори на въпро-
са на учителя. След това трябва да му я върне. 
Съществува и вариант, при който ученикът не 
връща играчката на учителя, а я подава на 
свой съученик, като така той посочва следва-
щия, който да отговаря. Ако се избере този 
вариант, то учителят задължително трябва да 
постави условието играчката да се подава 
само на деца, които до този момент не са от-
говаряли. Методът е подходящ да се използ-
ва, когато часът по „Български език и литера-
тура“ е първи за деня, а както знаем от реал-
ната практика, често пъти седмичната прог-
рама се изготвя по този начин. Задачата, коя-
то се поставя на учениците, когато се използ-
ва като първа дейност по време на първи час, 
трябва да е свързана с изброяване, ако часът е 
по български език – например ученикът, кой-
то хване играчката, трябва да каже един гла-
гол, или едно съобщително изречение, или 
едно съществително нарицателно име в сре-
ден род, единствено число, или нещо подоб-
но, което предполага кратък отговор и отго-
варя на конкретната задача на дадения час, 
тоест да е обвързано с актуализирането на 
знанията. 

В урока по литература (четене) е много 
подходящ вариант при изясняване на непоз-
натите думи/изрази, защото учителят предва-
рително си е направил списък на тези ду-
ми/изрази и вместо да издекламира тяхното 
значение пред учениците, което е груба мето-
дическа грешка, то той ще пита за конкретна 
непозната дума/израз, ще подаде играчката на 
конкретен ученик, и той със свои думи ще се 
опита да обясни значението й. По същия на-
чин стоят нещата и при провеждането на ана-
лиза на произведението. Методът тушира 
едно от най-често срещаните несъвършенства 
в реалната практика, а именно посочването да 
отговарят основно учениците, които са изя-
вили желание чрез вдигане на ръка. Чрез ме-
тода ‚Светкавица“ се постига в пъти по-
висока активност на учениците, защото поз-
волява на учителя да посочва и да обхваща 
като изборност целия клас, използвайки ин-
теракция и игроподобна дейност. 

 
Интерактивен метод „Дарц“ 
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Необходими материали: магнитен дарц, 
магнитне стрелички 

Средата: обособява се място в класната 
стая, на което се закача магнитен дарц с изпи-
сани имената на учениците от класа. 

Подходящ раздел/вид урок/етап: от мето-
дическа гледна точка е добре да се използва 
само в един от етапите на урока, най-вече в 
обобщителната част, тъй като би нарушило 
концентрацията на учениците, а емоционал-
ната атмосфера не би била насочена към обу-
чителния компонент на урока. 

Методическа процедура  
Магнитният дарц може да бъде изработен 

от учителя чрез използването на магнитна 
плоскост, на която да се залепят имената на 
учениците от класа. Изборът на ученик може 
да се осъществи, като учителят хвърли маг-
нитната стреличка по дарца, а името, върху 
което попадне тя, да е ученикът, който ще 
отговаря или ще изпълнява конкретна задача. 
След това избраният ученик определя на слу-
чаен принцип следващият, който ще отговаря 
или ще изпълнява задачата, хвърляйки маг-
нитната стреличка към дарца. 

 
Интерактивен метод „Правилото 80/20“ 
  
Необходими материали: не са необходими 

специфични материали. 
Средата: методът се прилага по време на 

провеждане на самостоятелна/контролна ра-
бота. 

Подходящ раздел/вид урок/етап: в раздела 
„Езиково обучение“ по време на осъществя-
ването на самостоятелна/контролна работа от 
учениците. 

Методическа процедура 
В реалната практика, в повечето случаи, 

самостоятелната/контролната работа се осъ-
ществява след обобщителния урок, след като 
един цял раздел е бил взет като материал. В 
края на този обобщителен урок учителят пос-
тавя задачи за домашна работа на учениците, 
която се явява подготовка за предстоящата 
самостоятелна/контролна работа. Прилагане-
то на този метод предполага учителят да съ-
общи на учениците, че 20% (или съответният 
брой задачи, който отговаря на тези процен-
ти) от задачите, които ще им даде за домашна 
работа, ще бъдат същите на самостоятелна-
та/контролната работа следващия час по бъл-
гарски език. Тоест ако учителят е дал 5 езико-
ви задачи за домашна работа, то той трябва да 
избере една от тях, която да е част от цялост-

ната подборка на задачи следващия учебен 
час, когато ще се проведе самостоятелната 
писмена дейност. Този подход би мотивирал 
учениците да вложат повече концентрация и 
усилие при подготовката и самостоятелния 
преговор на количеството материал, върху 
който ще е самостоятелната им работа. 

 
Интерактивен метод „Открий другия“ 
  
Необходими материали: картончета с но-

мера (според броя на учениците в класа) – 2 
комплекта 

Средата: учениците се разместват, обра-
зувайки двойки, в последната една минута на 
учебния час, предвиден за самостоятел-
на/контролна работа. 

Подходящ раздел/вид урок/етап: в раздела 
„Езиково обучение“ по време на осъществя-
ването на самостоятелна/контролна работа от 
учениците, както и във втория час от трите 
учебни, предвидени за създаване на текстове. 

Методическа процедура  
В учебния час, предвиден за самостоятел-

на/контролна работа по български език, или в 
часа, в който учениците създават текст (пи-
шат съчинение или преразказ), учителят раз-
дава на половината клас картончета с номера 
например от 1 до 10 (ако класът се състои от 
20 ученици), като прави същото и с другата 
половина. Дава време от една минута всеки 
ученик да запомни кой е другият ученик със 
същия номер. След това започват работа по 
самостоятелната/контролната разработка. 
Една минута преди края на часа дава възмож-
ност на учениците да образуват двойки спо-
ред получените в началото на часа номера и 
да си прегледат взаимно отговорите или текс-
та, като могат да дават обратна връзка и да 
коригират самостоятелните/контролните си 
работи или текстовете. Отчитането на тази 
последна минута от часа може да се осъщест-
ви чрез онлайн таймер, който има звукова 
индикация за начало и край, или чрез мобил-
но приложение. Учителят поставя условието 
в началото на часа, че когато чуят сигнала за 
начало, трябва да намерят съученика си със 
същия номер и да образуват работна двойка. 
Това трябва да се случи максимално бързо, 
тъй като в началото на часа учителят вече е 
дал една минута, в която учениците са имали 
време да се ориентират и да разберат с кого са 
в двойка. Когато чуят сигнала за край, трябва 
да оставят химикалките и самостоятелните си 
разработки, без повече да нанасят корекции и 
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да провеждат дискусии, докато учителят не 
събере всички писмени работи. 

 
Интерактивен метод „Да решим задачи-

те заедно“ 
  
Необходими материали: не са необходими 

специфични материали. 
Средата: методът се прилага по време на 

провеждане на самостоятелна/контролна ра-
бота. 

Подходящ раздел/вид урок/етап: в раздела 
„Езиково обучение“ по време на осъществя-
ването на самостоятелна/контролна работа от 
учениците, както и във втория час от трите 
учебни, предвидени за създаване на текстове. 

Методическа процедура  
В началото на учебния час, предвиден за 

провеждане на самостоятелна/контролна ра-
бота, учителят казва на учениците, че в пос-
ледната една минута ще имат възможност да 
споделят самостоятелната си разработка (ре-
шените езикови задачи или съставения текст) 
на съученика, до когото седят, като условието 
е, че могат да направят това само ако не гово-
рят помежду си. Учителят може да използва 
онлайн таймер със звукова сигнализация за 
начало на времето от една минута и за край 
на времето, когато тази една минута е изтек-
ла. 

 
Интерактивен метод „Червена стра-

на/зелена страна“ 
  
Необходими материали: картончета, които 

от едната страна са червени, а от другата 
страна са зелени – бройката им отговаря на 
броя на учениците в класа. 

Средата: методът не предполага преобра-
зуване на средата. 

Подходящ раздел/вид урок/етап: във всеки 
един от разделите на комплексния учебен 
предмет „Български език и литература“, във 
всеки един вид урок от системата уроци към 
всеки един от разделите, както и при всеки 
един от етапите в структурата на различните 
видове уроци. 

Методическа процедура 
Учителят подготвя за всеки един ученик 

по едно картонче с размер минимум 10 см х 7 
см, което от едната страна е червено, а от 
другата страна – зелено. Указанията към уче-
ниците за използването им е, че когато някой 
ученик има затруднение при решаването на 
дадена езикова задача или при изпълнението 

на дадена самостоятелна писмена работа, 
било то по български език, по литература 
(четене) или в часовете за създаване на текс-
тове, то ученикът трябва да обърне картонче-
то с червената страна нагоре. А ако няма въп-
роси или затруднения, то трябва да държи 
картончето със зелената страна нагоре. Така 
учителят има възможност „с един поглед“ да 
получи обратна връзка каква част от класа 
има нужда от допълнителни обяснения или 
помощ и каква част от класа се справя с пос-
тавената дейност. Това дава възможност на 
учителя да прецени дали е необходимо да 
преустанови самостоятелната дейност и да 
даде допълнителни обяснения и/или инфор-
мация, или не. Методът позволява на учителя 
и да установи дали е необходимо да обърне 
по-конкретно внимание на даден ученик, или 
не. Разбира се, дори и да използва този метод, 
то учителят продължава да минава между 
редиците и да проверява изпълнението на 
поставената задача. Вариант на метода, който 
може да се приложи, е когато учителят уста-
нови, че даден ученик е изпълнил задача-
та/дейността и тя е вярна/правилна, то той 
може да даде отговорността на конкретния 
ученик да провери дали някой негов ученик 
не си е обърнал картончето с червената стра-
на, с което е индикирал, че има нужда от по-
мощ, и съответно този ученик да му я окаже. 

 
Интерактивен метод „Шестте мислещи 

шапки на Боно“  
 
Необходими материали: шест хартиени 

шапки в следните шест цвята: бял, червен, 
черен, жълт, зелен и син (добре е размерът на 
шапките да е реалистичен, за да могат да се 
поставят на главата на ученика) 

Средата: учениците, които носят шапките 
по време на прилагане на метода, застават 
пред дъската, където може да са изместени 
два или три чина. 

Подходящ раздел/вид урок/етап: в раздела 
„Създаване на тестове“ в третия учебен час от 
системата от три и в раздела „Литературно 
обучение“ при етапа „Задълбочаване на чита-
телското възприемане и осмисляне на худо-
жествения текст чрез анализ“ и провеждания 
на него анализ по образи и при етапа „Обоб-
щаване на впечатленията и осмисляне на съ-
държанието на художественото произведе-
ние“ под формата на обобщителна дейност. 
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Методическа процедура 
Учителят изработва шест шапки от хартия 

в реални размери, така че да могат да бъдат 
поставени на главите на учениците. Всяка 
шапка е различен цвят и всяка шапка, по пътя 
на асоциацията с този цвят, отговаря за конк-
ретен тип мислен, конкретен тип поглед над 
ситуацията, героя, произведението, текста и 
т.н. Шапките са съответно:  

• бяла шапка – ученикът, който я носи, 
отговаря за изказването на обективно, безп-
ристрастно мнение, служи си само с факти, 
без да дава мнение и оценка, описва хроноло-
гично сюжета на разглежданото произведение 
или съчинението на свой съученик; 

• червена шапка – ученикът, който я 
носи, отговаря за обсъждането на емоциите, 
чувствата, настроението в текста, коментира 
чувствата, които пробужда в него разглежда-
ното литературно произведение, или описва 
ситуация от своя живот, в която е изпадал той 
самият, която е аналогична на тази, в която е 
поставен някой от героите в разглежданото 
литературно произведение; 

• черна шапка – ученикът, който я носи, 
отговаря за изказването на отрицателна кри-
тика към текста – несъвършенствата, това, 
което не му е харесало или което не одобрява 
в поведението на даден герой, или изтъква 
пропуските и несъвършенствата, нещата, кои-
то е можело да станат по-добре в своя собст-
вен текст или текста на свой съученик; 

• жълта шапка – ученикът, който я но-
си, отговаря за изтъкването на положителните 
страни на литературното произведение, с 
което са се запознали дадения час (или пре-
дишния, ако произведението е предвидено за 
два учебни часа), положителните черти от 
характера на даден герои или герои, постъп-
ките, които одобрява, или коментира положи-
телните страни в съставения текст от свой 
съученик. 

• зелена шапка – ученикът, който я но-
си, отговаря за даването на конкретни идеи 
как нещата, посочени от ученика с черната 
шапка, могат да се подобрят, дава идеи с кре-
ативен характер например конкретни пред-
ложения за промяна или продължение в разг-
лежданото литературно произведение или в 
съчинението на свой съученик; 

• синя шапка – ученикът, който я носи, 
има контролна функция и регулира целия 
процес по изказване на мнение на съученици-
те му, които носят останалите пет шапки, 

като следи да не „излизат“ от определения им 
от цвета на шапката тип мислене. Тази шапка 
е препоръчително да бъде носена от учителя, 
поради по-комплексните ѝ функции и насоч-
ващия ѝ характер. 

Учениците, които носят шапките, излизат 
пред дъската и сядат на поставените чинове 
отпред. Както вече отбелязах, добре е синята 
шапка да бъде носена от учителя, за да регу-
лира ефективно целия процес по прилагането 
на метода. При използването му учителят 
поставя задачата пред целия клас например 
обобщаваща беседа за литературното произ-
ведение, с което са се запознали в днешния 
час по литература. Обяснява значението и 
произтичащите от него задачи на всяка шапка 
и посочва конкретни ученици, които да си 
поставят шапките и да излязат пред класа. 
След като ученикът с конкретна шапка нап-
рави изказването си, учителят (синята шапка) 
дава думата на целия клас, ако иска някой да 
допълни. Вариант е да се съчетае с метода 
„Светкавица“, чрез който учителят да повиши 
активността на целия клас. 

Всяка една „шапка“ трябва да е направила 
своето изказване  и е необходимо да е в пос-
ледователността, в която е описана, тъй като 
тази последователност почива на солидна 
психологическа основа, положена от извест-
ния изследовател и автор Едуард де Боно. 

 
Интерактивен метод „Верижни бележ-

ки“  
 
Необходими материали: пощенски плик, 

листове 
Средата: методът не предполага преобра-

зуване на средата. 
Подходящ раздел/вид урок/етап: във всеки 

един от разделите на комплексния учебен 
предмет „Български език и литература“, във 
всеки един вид урок от системата уроци към 
всеки един от разделите, но единствено в края 
на часа. 

Методическа процедура 
В края на часа учителят дава един пощенс-

ки плик, в който има няколко листчета. На 
всяко листче е изписана подтема, засегната в 
преминалия учебен час. Например ако часът е 
бил за сегашно време на глагола, подтемите, 
които могат да бъдат записани, са: същност 
на глагола; откриване на глагола; определяне 
на лице на глагола; определяне на число на 
глагола и същност на сегашното време на 
глагола. Учителят дава този плик с листчета с 
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изписани основни подтеми на първия ученик, 
като задачата му е да отбележи с определен 
знак например х върху това или тези листче-
та, на които е изписана подтема, с която да-
деният ученик се затруднява. След това уче-
никът подава плика с листчетата на следва-
щия ученик и така нататък, докато пликът не 
премине през всички ученици. Този метод 
може да се приложи и в междучасието, след 
края на часа, тъй като би отнел много време 
от обобщителната/заключителната част в 
самия урок. След като всеки ученик е отбеля-
зал подтемата или подтемите, при които сре-
ща най-много трудности или се нуждае от 
повече упражнения по нея, учителят проверя-
ва по кои подтеми има най-много поставени 
знаци х. Така той може да се ориентира върху 
кои подтеми трябва да наблегне в следващия 
час, така че обучението да е в максимална 
степен диференцирано и съобразено с необ-
ходимостите на класа. По тези подтеми учи-
телят може да подготви повече задачи или по-
голям процент от задачите и дейностите, кои-
то ще планира следващия учебен час, да са 
свързани с тях и може да планира по-

обстойно актуализиране, затвърдяване и до-
пълнителни обяснения и разяснения по тях. 

 
Готовност на бъдещите педагози да из-

ползват описаните общи интерактивни 
методи в часовете по „Български език и 
литература“ в началните класове 

 
През учебната 2020/2021 година бе прове-

дена система от упражнения, на които сту-
дентите от трети курс, специалност „Преду-
чилищна и начална училищна педагогика“ и 
„Начална училищна педагогика и чужд език“ 
бяха запознати със селекцията от модифици-
рани интерактивни методи, подходящи да се 
използват при преподаването на учебния 
предмет „Български език и литература“ в на-
чален етап на основна образователна степен. 
След това бе проведено анкетно проучване, в 
което се включиха 86 от тях, които отговори-
ха на въпроса „Кои от изброените общи инте-
рактивни методи бихте използвали в бъдеща-
та си дейност като начален учител? Можете 
да изберете няколко метода или нито един.“. 
Резултатите са следните: 

 
Таблица 1. Резултатите в процентово и числово изражение на въпроса „Кои от изброените 

общи интерактивни методи бихте използвали в бъдещата си дейност като начален учител? Мо-
жете да изберете няколко метода или нито един.“ 

 
ОБЩ ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД ПРОЦЕНТИ ОБЩО 
МИСТЕРИОЗНИ ЧИСЛА 83% 71 
СВЕТКАВИЦА 72% 62 
ДАРЦ 33% 28 
ПРАВИЛОТО 80/20 58% 50 
ОТКРИЙ ДРУГИЯ 37% 32 
ДА РЕШИМ ЗАЕДНО ЗАДАЧИТЕ 47% 40 
ЧЕРВЕНА СТРАНА/ЗЕЛЕНА СТРАНА 67% 58 
ШЕСТЕ МИСЛЕЩИ ШАПКИ НА БОНО 40% 34 
ВЕРИЖНИ БЕЛЕЖКИ 50% 43 

 
От резултатите, представени в таблицата, 

може да се направи изводът, че бъдещите 
начални учители имат интерес основно към 
интерактивните методи от групата на общите 
интерактивни методи, свързани с избор на 
ученик при решаване на езикови и литератур-
ни задания (особено към метода „Мистериоз-
ните числа“ – 83% от 86 анкетирани студенти 
биха го използвали в бъдещата си преподава-
телска дейност, а най-малък интерес и готов-
ност изразяват по отношение на осъществя-
ването на интеракция по време на провеждане 
на самостоятелната/контролната работа на 

учениците. Това е очакван резултат, който би 
могъл да се дължи на факта, че тази група 
методи е в най-ниска степен близка до лична-
та опитност на студентите.  

От групата на общите методи, свързани с 
получаването на обратна връзка по време на 
протичане на часовете по български език и 
литература (четене), бъдещите педагози изра-
зяват най-голяма готовност да използват ме-
тода „Червена страна/зелена страна“. Причи-
ната за този резултат би могла да се крие във 
факта, че този метод има най-широка прило-
жимост не само що се отнася до всички раз-
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дели на комплексния учебен предмет „Бъл-
гарски език и литература“, но и виждат в него 
възможност да го прилагат и в цялостната им 
бъдеща учебно-възпитателна дейност, неза-
висимо от учебния предмет, по който препо-
дават. 

 
Заключение 
 
Използването на общите интерактивни ме-

тоди в обучението по български език и лите-
ратура в началните класове би довело до по-
вишаване на активността на учениците при 
изпълнението на задачи и различни дейности 
и при осъществяването на дискусии и беседи, 
както и би внесло повече интерактивност при 
провеждането на контрола и проверката на 
знанията, уменията и отношенията на учени-
ците. Интерактивните методи, които осигуря-
ват получаване на обратна връзка, биха заси-
ли диференциацията на обучението, а оттам и 
биха увеличили неговата ефективност и биха 
оказали положително влияние върху различ-
ните типове комуникация в класната стая – 
учител-ученик, учител-ученици, ученик-
ученик и ученик-ученици.  
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ABSТRACT: The article deals with family problems as an actual problem of modernsociety. The levels, 
degree and forms of family trouble, as well as tools for its early diagnosis, indicators of trouble in the family and 
methods for identifying the family at risk are presented. The specifics of the activity of a social pedagogue to 
identify family problems are revealed. 
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Семейството заема специално място в жи- 
вота на всеки човек. В него растем, живеем и 
се раз виваме. То е основата на общество- 
то.Всяко дете има нужда от свое семейство, в 
което да се чувства сигурно и защитено. Пра-
вото на семейство е основополагащо за раз-
витието му, а ролята му е толкова значи- ма, 
че не може да бъде заместена от ника-къв 
друг фактор. Като важна социална инс- титу-
ция на обществото, семейството изпъл- нява 
водеща роля в процесите на социализа ция 
личността на детето. Под въздействие- то на 
семейното възпитание се формират мирогле-
да на личността, нейните ценност- ни нагла-
си, модели и стил на поведение, житейски 
ориентири. Успешното изпълне- ние от се-
мейството на неговите функции допринася за  
самоутвърждаването на лич- ността на детето, 
влияе на неговата само-оценка, до голяма 
степен определя бъдещия му живот и съдба. 

В съвремието, под въздействието на раз-
лич ни негативни фактори, свързани с об-
щест- вено-политически, икономически, со-
циални и други проблеми на обществото въз-
никна- ха и отчетливо се очертаха различни 
нега-тивни тенденции в развитието на съвре-
мен- ното семейство: снижаване педагогичес-
кия потенциал на родителите, загуба на се-
мей- ни ценности, увеличаване броя на не-
функ- ционалните брачни съюзи, в които ро-
дите- лите не изпълняват своите отговорности 

за отглеждане и възпитание на децата. Затова 
тези от тях, живеещи в подобни семейства от 
рано се приучават към негативния модел на 
семейни отношения и начин на живот, некон-
структивните нагласи и поведение на родите-
лите.  

Въобще, семейното неблагополучие може 
да се разглежда като трудност или невъз- 
можност за изпълнение на основните му фун-
кции поради различни неблагоприятни обсто-
ятелства.В обществена среда и науч- ната 
литература, СМИ има разнообразие от тер-
мини, определящи семейството като не-
функционално, сред които са определения 
като „семейство в социално неравностойно 
положение”, „семейство в социален риск”, 
„асоциално семейство”, „дисфункционално 
или дисхармонично семейство” и пр. На за- 
конодателно ниво обаче липсва определена 
дефиниция. Затова на база  интерпретация на 
чл.11 от Допълнителните разпоредби на За-
кона за закрила на детето към феномена неб-
лагополучно семейство ще отнесем  оне зи, в 
които има деца в социално опасно или кри-
зисно положение, като: -непълните се-
мейства; -многодетни семейства; - семейст- ва 
с безработни родители; -семейства на пенси-
онери; -семейства със здравни проб-леми; -
семейства на бежанци и др. Или в качеството 
на водещи критерии на благо-
получието/неблагополучието на семейст- 
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вото приемаме състоянието на структура и 
хармония в отношенията между родители- те; 
състояние на психологически и емоцио- на-
лен комфорт, атмосферата на сигурност, топ-
лота и любов в семейното пространство; со-
циален статус и адаптивни способности при 
решаване на възникналите житейски пробле-
ми; потенциал, недостатъци, пропус- ки или 
отказ от отговорност за изпълнение на семей-
ните функции, водещи до появата на „труд-
ни” деца. По този начин, независи- мо от не-
еднородния характер на проблеми- те като 
основен обект за обсъждане на не-
благополучието извеждаме особеността му на 
отрицателно, разрушително,  десоциали- зи-
ращи въздействие върху личността на под-
растващия.  

Но степента на риска от заплаха за живота 
и безопасността на детето в неблагополуч-
ните семейства е различна. В някои от тях 
проблемите имат ситуативен характер. Дру- 
ги семейства могат самостоятелно да се спра-
вят със своите проблеми. Но има обаче се-
мейства, чието недобро състояние няма дос-
татъчно ясно изразени признаци и проя- ви. И 
към тях специалистите от социалната сфера 
обръщат специално внимание за от-криване 
наличието и идентифициране на  формите, 
които не се изявяват открито на социално 
ниво и не предизвикват безпокой- ство, въп-
реки че разрушителното им влия-ние върху 
формирането на личността на де- тето е също 
толкова опасна, колкото и в се- мействата с 
открити асоциални прояви. С отчет на това 
могат да се разграничат след- ните нива на 
семейни проблеми: 

 - Кризисно ниво - когато семейството и 
(или) детето вече са в социално опасна си- 
туация (т.е. има място на физическо или пси-
хическо насилие, липсват основни бито- ви, 
санитарно-хигиенни условия и др.п.). На това 
ниво се изисква незабавна намеса на специа-
листите от социалните служби, евентуално 
правоприлагащи органи, които да гарантират 
безопасността и благосъстоя- нието на детето. 

 - Неблагоприятно ниво - когато детето все 
още не е в социално опасно/неравностойно 
положение, но има предпоставки за това - 
загуба на лична връзка с детето поради ви-
соката заетост на родителите, поява на приз-
наци на девиантно поведение у члено- ве на 
семейството и др. Често в тази ситуа- ция 
родителите са готови да променят ус- ловията 
и състоянието, но не могат да из-вършат  това 
без външна помощ. 

 - Удовлетворително ниво (семейство в со- 
циален риск) - предполага наличието на оп- 
ределени трудности в семейството, вклю-
чително в отношенията с детето, с които се-
мейството може да се справи самостоя- телно. 
В този случай, като правило, детето избягва 
риска да бъде в социално опасно или трудно 
положение. 

Благоприятно ниво - когато семейството 
ефективно изпълнява всички свои функции, 
създавайки оптимални условия за ефектив-но 
възпитание и пълноценно развитие на детето  

 С други думи, степента на семейната дис- 
функция може да варира.Например, в се-
мействата с определен потенциал пробле-
мите от ситуативен характер могат да бъдат 
разрешени без намесата на специалисти. Има 
обаче семейства, в които има пробле- ми, 
чието решение изисква пряко външно участие 
и помощта на професионалисти. Ефектив-
ността на помощ за такива семей-ства до го-
ляма степен ще зависи от своев-ременното 
идентифициране на причините за неприят-
ности, които увреждат възпита- нието и соци-
ализацията на детето. В тези случаи ролята на 
социалния педагог е важ- на за навременното 
идентифициране на се-мейните проблеми.    

 Професионалната дейност на социалния 
педагог при работа с деца от семейства в риск 
и тези, в социално критична/опасна ситуация 
се регулира от нормативните до-кументи на 
национално, регионално и местно ниво. Това 
са Конституцията на страната (чл.14 и 47), 
Конвенцията на ООН за защита правата на 
детето,  Семейният ко-декс, законите за Зак-
рила на детето, за Со-циални услуги, за Борба 
срещу противооб- ществените прояви на ма-
лолетни и непълно летни. Регионалните и 
местните (областни и общински) власти също 
разработват и одобряват необходимата прав-
на и регула- торна рамка, уреждаща дейност-
та на специ- алистите от социалната сфера 
(педагози, психолози, медици, юристи, поли-
цаи), как- то и на сътрудниците от социалните 
служби (Агенцията с дирекции и специализи-
рани институции, звена за социално подпома-
гане и услуги в общността на областно и об-
щин- ско ниво,  за Закрила на детето, по Зае-
тост- та с регионални бюра на труда).При 
осъще- ствяване на своите функции и право-
мощия  работещите в органите специалисти 
се ръ-ководят от висшите интереси на детето, 
ра- ботят в координация, съ действие и сът-
руд- ничество при изпълнение на дейностите 
по осигуряване на необходимите му закрила и 
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грижи, за да може то да живее и се развива в 
добра и нормална социално-педагогиче- ска 
среда.  

Работата на социалниа педагог по ранното 
откриване на семейното неблагополучие 
предполага, от една страна, тясно сътруд- 
ничество с класните ръководители и учи-
телите, администрацията и медицинския пер-
сонал в образователните учреждения, сътруд-
ниците от органите на реда и соци- алните 
служби  за проучване и опознаване на се-
мейства с признаци на проблеми, оп-ределяне 
на причините за тях, оказване на своевремен-
на помощ на такива семейства за предотвра-
тяване на недостатъците и на-рушенията на 
възпитанието в него. От дру- га страна, важ-
ната задача в дейността на социалния педагог 
е своевременното иден- тифициране и на де-
тето от  неблагополучно функциониращото 
семейство и неговата подкрепа и съпровож-
дане за преодоляване на трудностите и кризи-
те с цел постигане на нормална адаптация и 
социализация, ус- пешно интегриране в обк-
ръжението на сре- дата и обществото. При 
това като основен акцент в своята дейност 
съвременните со-циални педагози поставят 
върху работата с вече установените проблем-
ни семейства. Като правило те получават ин-
формация за наличието на семейства в соци-
ално нерав- ностойно положение и риск от 
класните ръ- ководители, районните инспек-
тори на Дет- ска педагогическа стая, сътруд-
ниците от службите за социална защита и 
подпомага- не, тези за работа с непълнолет-
ните и мало- летни правонарушители.Най-
голямо значе- ние обаче има работата за 
идентифициране на ранните признаци на се-
мейни проблеми и неблагополучие, тъй като 
задачата на со-циалния педагог не е да реши 
проблема със семейните трудности и непри-
ятности, пост- фактум, а  да ги предотврати 
превантивно, т.е. да помогне на семейството 
да преодо- лее появата им на ранен етап, ко-
гато е въз- можно цялостното избягване или 
поне предпазване от усложнения. Социалният 
педагог извършва диагностика на всички уче-
ници за да идентифицира децата в риск, отг-
леждани в семейства от различни нива на 
социално неравностойно положение. Най-
често изследването на дете от семейст- во с 
признаци на семейно неблагополучие и 
дисфункция се извършва с помощта на раз-
лични методи: беседа-разговор с класния ръ-
ководител, педагозите, съучениците, връст-
ниците, родителите и детето, другите членове 

на семейството; наблюдение на детето в обра-
зователната институция, ана- лизирайки връз-
ката му с връстниците, учебните постижения, 
поведението.Инфор- мацията, че сред обуча-
емите има дете с признаци на възпитание в 
семейство в риск може да бъде получена от 
социалния педа- гог чрез визуално наблюде-
ние и епизоди- чен контрол за състоянието на 
общността. Но проблемът е в това, че поняко-
га дори благополучното семейство не е пред-
пазено и може да се сблъска с различни 
сложни си-туации и кризи, чиито преодоля-
ване създа- ва безпокойства и трудности. 
Много роди-тели често игнорират съществу-
ването на семейни проблеми или умело ги 
маскират от децата и от непосредственото си 
обкръ-жение. В този случай промяната в по-
веде- нието на детето, външния му вид, обу-
чение и др. следва да привлече вниманието на 
спе циалиста. Съществуват определени крите- 
рии, които са възможни сигнали за факто-
рите на фамилно неблагополучие за соци-
алния педагог: външен вид (когато детето е 
уморено, изглежда сънливо, външният му вид 
е неугледен, има наранявания, следи от побой 
и др.п.); липса на апетит или, обрат-но - пре-
комерен апетит; забавяне на расте- жа, нару-
шена моторика, развитие на речта; прекомер-
на нужда от нежност, доброта, дружелюбност 
или, напротив, страх от бли- зък контакт с 
околната среда; безразсъдна агресия, импул-
сивност, проблеми в комуни кацията със съу-
ченици и връстници, както и с учителите, 
неадекватни реакция на ло-ши оценки, ко-
ментари от учители; желание за уединение, 
депресия; слаби учебни ре- зултати и успех; 
липса на умения за само- обслуж ване, харак-
терни за тази възраст. При необходимост со-
циалният педагог мо- же да се свърже с пер-
сонала на медицинско заведение, орган или 
институция за социал- на защита, органите на 
реда, за да получи подробна информация за 
семейството,дете- то.Един от ефективните 
инструменти за ди- агностициране на семей-
ни проблеми е комплексния социално-
педагогически мо-ниторинг на се мейството 
като научно об- основана система за перио-
дично събиране, обобщаване и анализ на со-
циално-педаго- гическа информация за про-
тичащите в се-мейството процеси и приема-
нето на тази основа на стратегически и такти-
чески ре-шения. В процеса на мониторинг 
могат да се използват голям брой разработени 
и ап-робирани на практика методи (тестове, 
ан-кети, въпросници, беседи, анализ на до-
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кументи и др.). При това е необходимо удач-
но да се съчетават методите на пряко дейст-
вие (главно психологически методи- ки) с 
тези на косвените (например, метод на екс-
пертните оценки, игрови техники за мо-
делиране на взаимоотношения, решаване на 
жизненоважни смислови проблеми и ситу- 
ации в рамките на специални занятия, би- 
ографичен метод и др.). Важно е да се от-чете  
и ролята на роднините, които може и да не 
живеят заедно със семейството (баба, дядо, 
чичо, леля и др.), както и на познати и съседи, 
които влияят върху семейната ат-мосфера и 
отделните му членове. В хода на изучаване и 
опознаване на отделното се-мейство социал-
ният педагог събира данни и съставя своеоб-
разен вид „семейна карта“, която обичайно 
съдържа сведения като: - имена и възраст на 
членовете на семейст- вото; - кратки техни 
характеристики; - най-важните за всеки от тях  
факти и събития, дати; - анализ и оценка на 
общността на се- мейството (съгласие и вза-
имност или про-тиворечие и разделение меж-
ду членовете му, вътрешносемейни правила и 
норми, емоционален климат); - описание и 
анализ на външната среда (жилищни условия, 
квартал, специфика на местната демограф- 
ска, икономическа, екологична, комуника- 
ционна ситуация); - информация за социал- 
ния статус на семейството и неговите чле-
нове, тяхната национална и религиозна при-
надлежност, образователно и социално-
културно ниво; - анализ на проблемите и 
нуждите на семейството (реалистични ли са 
очакванията за промени, какви са възмож- 
ностите и ограниченията при задоволяване на 
нуждите и решаване на проблема); - оценка и 
заключение защо семейството се нуждае от 
социална помощ, и каква имен- но.Така прак-
тическият опит на работа фор-мира социално-
педагогически „паспорт” на семействата като 
форма на „семейната кар- та“, позволяваща 
систематизиране на основ ните данни за се-
мейството в кратка (стан- дартизирана) фор-
ма. 

Така въз основа на получената информа- 
ция в хода на диагностиката се извършва ди-
ференциация и поставя „диагноза” на семейс-
твото за определяне принадлежност- та му 
към съответната категория  или група – кри-
зисна, неблагополучна или рискова.    

Тази конкретизация позволява по-нататък 
разработване на подходящите стратегия и 
тактика, програми и планове на социално-
педагогическа работа по отношение на конк-
ретното семейство за осигуряване на адекват-
на и резултатна, ефективна и успеш на  соци-
ално-педагогическа намеса, грижа, подкрепа 
и съдействие. 
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Днес едва ли има човек, който да не се 
притеснява от състоянието и тенденциите за 
развитие  на съвременното семейство. По 
силата на множество дестабилизиращи фак-
тори през последните десетилетия нараства 
процента на разводите, разширява се модела 
на безбрачното съжителство, родителската 
отчужденост, стремежът за себеутвърждава-
не, в съчетание с без отговор но бащинство, 
или растящото множество майки, за които 
професионалната кариера е по-важна от отг-
леждането на деца, което закономерно води 
до нарастване на броят на самотните, изоста-
вените, проблемни и  трудни подрастващи... 
На този фон, става все по-очевидно, че се-
мейството е единствено най-доброто място за 
нормалното развитие и възпитание на достоен 
гражданин и член на обществото ни. Във вся-
ка страна, в която е провъзгласена социалната 
за щита на индивида това може да бъде реше-
но само чрез укрепване на семейството като 
социална институция.    

 И при разсъжденията в този посока ло-
гично но се налага констатацията, че статусът 
на семейството зависи от поведението на ба-
щата и майката, тяхната роля в отглеждането 
на децата. Семейството представя детето в 
обществото, именно в семейството то полу-
чава социално възпитание, става личност. В 
него в ранна детска възраст то е хранено и 
обгрижвано, а в предучилищна възраст светът 
се отваря широко с интерес,  любопитни въз-

можности и  предизвикателства към развити-
ето му. В семейството укрепва здравето на 
детето, развиват се способностите му, грижат 
се за образование то, развитието на ума и 
възпитанието му като личност и гражданин. В 
семейството се залагат основите на хуманни-
те черти на характера  доброта и сърдечност. 
В него детето се учи да оценява своите дейст-
вия и да носи отговорност за тях. Тук подрас-
тващите се приобщават към труда и за първи 
път включват в обща дейност с възрастните, 
приучават се на работа и преодолява не на 
трудности, избират професия. Семейството 
подготвя юношата за самостоятелен семеен 
живот, учи го да уважава добрите традиции 
на семейството и да ги следва. Семейството е 
домът, обединяващ хората и създаващ им уют 
и закрила, увереност и сила. В него се полагат 
основите на човешките отношения, протича 
първоначалната социализация на личността. 
А това означа ва усвояване на определена 
система от социални роли и култура, процес 
на социално взаимодействие, предаване –  
усвояване и използване на социален опит. Тя 
е свързана с усвояване на категории на мис-
лене, система от идеи, вярвания, традиции, 
морални ценности. По-късно, в своя живот 
човешката личност възприема и интериори-
зира социокултурните елементи на средата, 
интегрира ги към структурата на своята лич-
ност под влияние на опита и значимите други 
и се адаптира към социалното обкръжение, в 
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което живее. В кон текст, на което социалната 
работа със семейството е многостранна по 
своя характер и е насочена към решаване на 
потребностите на семейството и неговото 
обкръжение, социалната среда. Социалнопе-
дагогическата дейност е свързана с решаване 
на различни семейни проблеми, включително 
нравствено, физическо, психично здраве, 
подпомагане и услуги, семейни и училищни 
проблеми, социална сигурност и подкрепа, 
връзка и общуване с членовете на семейство-
то по различни въпроси, изясняване взаимо-
отношенията и взаимодействието помежду 
им.  

Известно е, че семейните съюзи са силни 
тогава, когато са обединени от общи интере-
си, вкусове и потребности. „С добра съпруга 
мъката е половин планина, а радостта е двой-
на“ – казва поговорката. Семейни ят съюз 
може да бъде траен и щастлив, дори и с от-
делни отрицателни черти в характера на съп-
рузите. Основното е, че между всички члено-
ве на семейството следва да има мили, чест-
ни, пълни с любов и взаимно разбирателство 
отношения. При това по отношение на раз-
ногласията в семейството децата са особено 
чувствителни. За тях то ва е травма, която ще 
се отрази и им повлияе по-късно. Безразличи-
ето на родители те към тях ги кара да се чувс-
тват самотни и децата започват да търсят 
внимание и привързаност встрани, вън от 
домашния кръг, за съжаление не винаги в 
положителна среда. Това вече ги отчуждава 
от семействата им още от детството.  

  Според социологическите проучвания на 
чинът на живот на семейството се е променил 
драстично през последните 2530 годи ни. Ако 
по-рано майките биха могли да се занимават с 
отглеждане на децата, днес, за да ги осигурят 
трябва да работят и двамата родители, заради 
което понякога дори нямат време да погово-
рят за кратко с рожби те си. В тази ситуация 
ролята на социалния педагог с професионален 
профил на семеен консултант или специалист 
по въпроси те на социална работа със семейс-
твото е безценна като „трети” човек, който 
стои до него, не се натрапва в семейната сре-
да, но внимателно и компетентно й предоста-
вя квалифицирана социалнопедагогическа 
подкрепа в сложните динамично променящи 
се житейски ситуации. С практическа та си 
дейност той реализира социалната политика 
на държавата и обществото с цел закрила на 
семейството и неговите членове, за да може 
то успешно да изпълнява функциите си в ат-

мосфера на хармония, спокойствие, баланс и 
благополучие. В този аспект важен фактор за 
достигането й са взаимоотношенията и соци-
алните роли в семейната система, моделирани 
и променени под въздействието на редица 
външни и вътрешни фактори – икономически, 
трудови и материални, имуществени, разпре-
деление на семейните дейности и задълже-
ния, от характерологични особености, емоци-
онални отношения, култура. 

  Семейната роля е една от важните роли 
на човека в обществото. Съпруг, съпруга, 
родители (майка, баща), син, дъщеря, брат, 
сестра, дядо, баба  всичко това са семейни 
роли. Всеки, изпълняващ една или друга роля 
си представя какво очакват от него другите 
членове на семейството. Съпругът като глава 
на семейството трябва да бъде силен, волеви. 
Съпругата е нежна, грижовна и ... „слаба“. 
Лошото изпълнение или неизпълнението на 
ролята на членовете на семейството обикно-
вено води до конфликти. Все още често се 
срещат  семейства, къде то съпрузите от вто-
ро поколение са едно временно деца и съпру-
зи, и родители. Обичайно конфликтите въз-
никват когато една роля включва много фун-
кции. Например, ако жената е и майка,  дома-
киня, учителка на децата, и медицинска сест-
ра, и в също то време равнопоставено със 
съпруга си осигурява финансово нуждите на 
семейството. Конфликт може да възникне и 
ако някой от съпрузите има по-висок статус в 
социалната или професионалната сфера. То-
гава социалният педагог може да посъветва 
съпрузите относно гъвкаво преразпределение 
на ролите. Често възникват конфликти пора-
ди факта, че младата съпруга не иска да се 
занимава с домакинство или да има деца, а 
бабата не иска да гледа внука си по силата на 
различни мотиви. .  

 Бащинството също играе огромна роля в 
семейството. Обичайно то се определя ка то 
кръвна връзка между бащата и детето. Но 
биологичното съществуване на бъдещия чо-
век нормално зависи не само от май ката, но и 
от бащата. Природните, естествени наклон-
ности  основа на способностите (за умствена 
дейност, музика, спорт, езици)  също са гене-
тично заложени. По наследство нерядко се 
предават болестите, навиците на бащата и 
майката, както и  алкохолната, никотиновата 
и наркозависимостите. Затова бъдещият баща 
трябва да се грижи за здравето си, да поддър-
жа здраво словен начин на живот. Достатъчно 
красноречиво и пълно социалните функции 
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на бащинството се определят от израза „Све-
тът лежи върху раменете на бащата“. По тра-
диция, независимо от настъпилите в съвре-
менното семейство по силата на обществено-
икономическите промени функционални из-
менения бащата взема решения, извършва 
тежка физическа работа, създава материални 
блага, провежда научни изследвания, осигу-
рява финансово потребностите, управлява 
приходите и разходите, отговаря за съпругата 
и децата си и помага на възрастните родите-
ли, защитник е на дома и Отечеството. Отго-
ворност, чувство за дълг, физическа и морал-
на сила, решителност и смелост, гражданска 
отговорност, надеждност и великодушие  
всички тези качества са необходими на един 
баща да отглежда и бъде пример на своите 
деца. Добрият баща организира дейностите и 
отдиха на цялото семейство, открива и подк-
репя личността в подрастващия, избягва оби-
дите и грубостите спрямо децата и близките. 
В семейството без баща възникват много со-
циални проблеми. Осиротява нето също е 
особено болезнено и изпълнено с негативни 
възпитателни последици.   

 Напоследък особено актуален и остър 
стана проблемът с домашното насилие и жес-
токост, когато членове на семейството са 
подложени на принудителното ограничава не 
на личния живот, личната свобода и личните 
права, на емоционален, психически, иконо-
мически, физически или сексуален тормоз и 
принуда, заплахи и репресии. Действително, 
данните от проведеното национално предста-
вително изследване „Насилието в България“ 
от 2019 г. показват, че  три четвърти от всич-
ки случаи на насилие през годината са имен-
но домашно насилие, а за 56,6% от граждани-
те най-тежката ситуация на насилие, което 
някога са преживели, също е била в дома им. 
Семейното насилие е широко разпространено 
в семействата с ниски доходи, в които съпру-
зите често са в младежка възраст между 20 и 
30 години. При това обикновено жертви ста-
ват жените или децата. Най-често пострада-
лите са били подложени на агресия, тормоз, 
побой, сексуално малтретирани. Нерядко 
насилието е насочено и към възрастните чле-
нове на семейството и се изразява в тяхното 
потискане, отхвърляне и липса на грижи. 
Затова и социалният педагог често трябва да 
се справя с фактите за жестокост и насилие на 
родителите. Въобще, защитата на децата от 
насилие на възрастните е остър социален 
проблем, чието решение изисква усилията на 

цялото общество, което въпреки действащото 
законодателство все още не е готово за това. 
Под формата на ратификация на редица меж-
дународни конвенции, стратегии и документи 
в националното законодателство и институ-
ционалната рамка съществуват правни норми 
за превенция и противодействие, закрила и 
защита от домашното насилие, различни 
форми на дискриминация и злоупотреба с 
жени и деца – база за разработката и практи-
ческото прилагане на Национална програма 
за превенция и зло употреба с деца 
(20172021), Национална та програма за пре-
венция и защита от домашното насилие, при-
ета от МС на 9 април 2020 г., предвиждаща 
конкретни мерки и законодателни промени, 
насочени към повишаване на информира-
ността и чувствителността на обществото по 
проблемите на домашното насилие, създаване 
на механизъм за защита на жертвите на до-
машно насилие и подобряване на координа-
цията и взаимодействието между различни те 
държавни органи и организациите, които 
имат отношение към проблема, проект на 
Закон за изменение и допълнение на Закона 
за защита от домашното насилие, продикту-
ван от необходимостта за отстраняване сла-
бостите и пропуските в действащата норма-
тивна база и за изпълнение на препоръките на 
Европейската комисия и на различни конт-
ролни и мониторингови механизми по кон-
венции на ООН в област та на правата на чо-
века, имащи отношение към проблемите на 
насилието над жени и домашното насилие, и 
привеждането на българското законодателст-
во в съответствие с европейските законода-
телни практики и международните стандарти 
в тази област. Ефективността им на реализа-
ция за виси от наличието на информация и 
данни, факти за проява на феномена „посега-
телство срещу личността или домашно наси-
лие” като социален проблем, ефективното 
функциониране на общ механизъм за пълно-
ценно сътрудничество и партньорство между 
различните държавни и обществени институ-
ции и звена при организиране на процесите 
на превенция и  защита на жертвите на агре-
сия и тормоз в семейството, удовлетвореност-
та от приетите мерки за подкрепа и възстано-
вяване на пострадали те. 

  Важна част в тази посока е укрепване на 
капацитета и грижата за квалификацията на 
служителите в структурите на различни нива, 
професионално обвързани със задължения за 
закрила и помощ на пострадалите от 
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посегателства срещу личността, както и ко-
рекционновъзпитателна дейност с из върши-
телите в рамките на провежданата с тях соци-
ална и социално педагогическа дейност – 
функция и основополагащ ангажимент на 
социалния педагог. В това си професионално 
предназначение той се явя ва посредник меж-
ду семейството и обществото, подпомагащ 
предаването и усвояването от детето на съв-
купността от социокултурни ценности, нагла-
си, норми, които определят условията на жи-
вот в даденото общество и оцеляването в не-
го. Защото както отбелязахме в началото, 
личността се формира в семейството. Човек 
като личност се развива през целия си живот, 
но основните личностни качества и способ-
ности, психологическата основа на личността 
се формират в ранното и предучилищното 
детство. От това как и колко благополучно е 
протекло ранното детство на индивида зависи 
в голяма степен характера на неговата лич-
ност и се отразява в много отношения на не-
говата житейска съдба. Защо ролята на соци-
алният педагог е толкова важна на този етап 
от семейното възпитание? Всъщност, всичко 
е свързано с типа контакт и общуване, които 
социалният педагог установява и развива със 
семейството, от неговото влияние върху се-
мейните взаимоотношения и атмосфера на 
комуникация. Защото детето като личност се 
развива в общуването си с другите хора, и 
предимно с близките си. В този смисъл раз-
витието на личността се явява резултат от 
качеството и пълнотата на развитие на общу-
ването. За малкото дете целият свят е съсре-
доточен в близките възрастни. За да изглежда 
света такъв, какъвто е, общуване то с него 
трябва да бъде пълноценно и все обхватно. А 
такава универсалност притежава единствено 
семейното общуване. Въобще, по качеството 
на общуване може да се прецени полезността 
на семейството. Възможно е непълното едно-
родителско семейство, състоящо се само от 
майка/баща и дете да бъде напълно пълно-
ценно от глед на точка на психологията на 
общуването. Вярно е, че това е много по-
трудно да се постигне, отколкото в нуклеар-
ното или голямото патриaрхално семейство с 
баба и дядо, където общуването протича ес-
тествено и сякаш от само себе си поради съ-
ществуващите в него традиции и начин на 
живот. В същото време има чести случаи на 
изразено недоразвитие на децата поради на-
рушаване на общуването в семейството, въп-
реки привидно подчертаното му благосъстоя-

ние  пълнота, материално благополучие, об-
разование на родителите и т.н. И тук следва 
да обърнем внимание на факта, че психолози-
те днес все повече говорят за депривация на 
общуването в широката социална среда. Деп-
ривацията(от лат. лишаване, загуба) е състоя-
ние, възникващо при продължител на невъз-
можност или ограничаване потребностите на 
детето от общуване, което може да възникне 
и при интензивна комуникация. С други ду-
ми, не става въпрос за количеството, а за ка-
чеството на  емоции при контактите и общува 
нето. И поради това е често срещано явление 
при деца, отглеждани в социални домове. 
Като за това допринасят липсата на достатъч-
но индивидуално внимание и емоционална 
привързаност, на развлечения и изменчивост 
на ситуациите, неполучаване „витамините на 
общуването“, както и еднообразието и скука-
та, дори и да са добри битовите условия в 
тези институции. Проблемът може да се пре-
дотврати или преодолее, ако детето бъде обг-
радено от любов, сигурност и качествена 
емоционална връзка с възрастен като в се-
мейството. Именно това е толкова трудно да 
се въз произведе в социалната институция, 
въпреки всички грижи и внимание от страна 
на персонала към децата. В този смисъл за-
конно възниква въпросът „Какво толкова има 
в семейството, което е толкова трудно да се 
възпроизведе в заместващи семейната среда 
социални звена?” или „Какво осигурява пъл-
нотата на семейното общуване?”. Безусловно, 
първото място в това отношение се заема от 
безкористната любов на родителите към дете-
то си. Детето с цялото си същество чувства, 
че е безкрай но скъпо на родителите си и скъ-
по за това, което е, с всичките му особености 
и недостатъци и винаги ще остане такова, 
независимо от всичко. Абсолютността на 
семейните връзки, абсолютността на родител 
ската любов дава на детето сигурността, от 
която се нуждае в този свят, подобно на въз-
духа. Емоционалното благополучие на детето 
се основава на вярата, че то е обичано от 
близки, скъпи хора. Това е основното условие 
за хармонично детско раз витие. Колкото по-
малко е то, толкова по-важна е родителската 
любов за него. Но през цялата предучилищна 
възраст и след това  в училище, детето не 
престава да се нуждае от постоянно засилване 
на тази увереност в любовта от страна на ро-
дителите. За жалост, родителите не винаги 
разбират колко важно е умението им да показ 
ват отношението и чувствата си към дете то. 
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Затова не следва да се страхуват, че ласките, 
целувките и другите емоционалнофизически 
контакти може да са прекалени. Точно от това 
се нуждае най-вече  

детето, особено ако по някаква причина 
изпитва психологически дискомфорт, напри-
мер по време на заболяване или при някакви 
непознати, необичайни условия. В същото 
време не напразно съществува понятието за 
безкористната любов, тъй като любовта може 
да бъде и егоистична. Случва се така, че ня-
кои родители обичат не детето, а чувствата си 
към него. Това означава, че те обичат себе си, 
своите очаквания, планове и предпочитания, 
в които е включено детето. Такава любов 
може да донесе много неприятности.  

Достатъчно често срещан тип родители са 
грижещите се за детето извън мерките на 
необходимото. С указваната при това хипе-
ропека те лишават детето от собствената му 
активност, лична инициатива и самостоятел-
ност. И последиците от такъв тип взаимоот-
ношения между родител (най-често – майка) 
и дете са също печални. Причината е нараст-
ващата взаимна невротизация. Защото, макар 
и парадоксално, но именно „златната клетка“ 
на егоистичните майчини чувства има па-
губен ефект върху развитието на личността на 
детето. И с то ва феноменът се явява поле за 
работа на социалния педагог от семеен про-
фил и консултиране. 

   В контекст на гореказаното, можем да 
отделим два основни типа отношения към 
подрастващите. В единият детето е отправна-
та точка и основен ориентир, а в другият – 
възрастният, неговите житейски принципи, 
нагласи и предразсъдъци. И само при първия 
тип отношения е възможно истинското вза-
имно разбирателство между дете то и възрас-
тния, само в този случай се установява емо-
ционалната атмосфера, необходима за пълно-
ценното развитие на детето. 

   Следва да признаем, че практически на  
всяка крачка животът ни подлага на психо 
логически експерименти. При това е важно 
тяхното осъзнаване, осмисляне и формира не 
на правилни заключения. Защото в различни-
те емоционални ситуации, по смисъла и сила-
та на реакциите се разкриват при чините за 
конфликтите и затрудненията в общуването 
между родителите и децата. Но сложността е 
именно в постигането на това разбиране. И 
тук възникват поредица от въпроси.  Как да 
избегнем трудностите при развитието? Какво 
трябва да се напра ви сега, докато децата са 

все още малки, за да не се пропусне най-
важното? – И оче видно на такива въпроси не 
може да се да де универсален, еднозначен 
отговор. А вероятно, и секретът на възпита-
нието се състои именно във факта, че за това 
не се изисква нищо специално. Заради това, 
просто да следваме естествения ход на живо-
та и доверим на дълбокото си вътрешно чувс-
тво, позволяващо ни безпогрешно разпозна-
ване и различаване мотивите на безкористна-
та любов от проявите на егоизма и предраз-
съдъците. От последното пък произтича съж-
дението, че при цялата си всеобхватност и 
универсалност, необходимост от семейно 
общуване, съвременното семейство не осигу-
рява пълно тата на условията за хармонично-
то развитие на личността на детето. На децата 
им е крайно необходима комуникацията с 
други деца. Детската градина може и следва 
да изпълнява тази задача в живота на детето. 
Общуването на децата помежду им, особено в 
групи от различни възрасти, в детската гра-
дина, на улицата, с познати и съседи, родите-
ли на други деца, позволява реализацията на 
потенциала на личната свобода на детето, 
въплъщавайки го в самостоятелност, в уме-
ния за общуване, в навици на собствени ини-
циативи, в творчески способности и запозна-
ването с ценностите на общочовешката кул-
тура. Преди въвеждането на задължителната 
предучилищна подготовка на децата, психо-
логическите прегледи на постъпващи в учи-
лище показаха, че тези от тях, които са отгле-
да ни само в семейна среда имат редица по-
ниски  параметри на психологическа готов-
ност за училище от своите връстници, посе-
щавали детска градина, където общуването на 
децата протича както в  институционна среда, 
така и в отвореното общество. За да имат тази 
възможност всички деца бяха направени не-
отдавнашните из менения, позволили необхо-
димостта от единство на социалното и семей-
ното възпитание да се превърне в реалност. 
Послужили и като аргумент за въвеждане в 
щатната структура на образователните уч-
реждения на специалността, професията и 
длъжността педагогически съветник, педагог-
възпитател, социален педагог. И тук считаме 
за разумно добавянето и на социалния педа-
гог с профил на семеен консултант. С основа-
ние  неговата професионална квалификация и 
готовността му за работа с различните видове 
семейства, познаване специфика на функцио-
ниране и особеностите на проблемите им. 
При това за отправен аргумент служи взаи-
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модействието на триадата „личност – семейс-
тво – общество” като социална система, чий-
то съставящи я подсистеми притежават собс-
твени характеристики, функции, дейности, 
роли, комуникация, специфични изисквания, 
граници и определена самостоятелност, вза-
имна отговорност, власт, влияние, зависимос-
ти, които специалистът теоретично познава, 
емпирично изследва и практически прилага в 
дейността  си. По отношение класификацията 
на типология та семейства в зависимост от 
различни признаци и характеристики имаме 
проведен теоретичен анализ и обобще-
ние[2,3], които като отправни точки поставя-
ме за очертаване на социалнопедагогическите 
проблеми при представяне на семейството 
като среда за възпитание и приоритет в про-
фесионалната дейност на социалния педагог. 
Например, в зависимост от местоживеенето 
се прави разлика между градско и селско се-
мейство. В последното, под въз действието на 
случилите се исторически общественоиконо-
мически превратности и смени у нас от края 
на ХІХ век до днес  динамично се изменят 
материалнобито вите условия на живот, тран-
сформира се професионалната ориентация и 
заетост, преобразуват се и се модернизират 
дейности, образование, култура, демография 
на населението. Особеност на селското се-
мейство е подредения и плавен, почти моно-
тонен начин на живот, подчинен на ритмите 
на природата, трудните условия на земеделс-
ка работа. Селското семейство се характери-
зира със строг контрол от страна на обкръже-
нието, средата. Оцелели са еле менти от селс-
ката общност(задруга, сдружение, коопера-
ция), по силата на които семейните връзки, 
брачните, тези с околни те, съседите са все 
още силни, и се наблюдава неприемане, отх-
върляне към семейства, стремящи се към ин-
дивидуализация, изолация, превъзходство. В 
селата, възрастните и по-младите поколения 
по-често се събират заедно, отколкото тези в 
града. В последния, градското семейство е 
разнородно, характеризиращо се с етническа 
структура, дейност и заетост на своите члено-
ве. Като цяло семейният живот в малки те 
градове е близък до този на село  има силно 
роднинство, еднообразие на ангажираност, 
контакти, отношения, връзки, социален конт-
рол върху живота на семейство то, наличие на 
спомагателно стопанство и заетост на члено-
вете му с него. Обикновено стилът на живот 
на семействата в такъв град се влияе от дей-
ността на ограничен брой предприятия, кул-

турни учреждения. В по-големия град и об-
ластния център комуникацията между младо-
то и възрастно то поколение на семейството 
се променя. Училището, производството, 
културните и спортни центрове, възможнос-
тите за забава и развлечение отвеждат млади-
те хора от семейството. Широкият кръг от 
контакти, обкръжението, възможностите и 
влиянието на социалната среда оказват ог-
ромно влияние върху социализацията на лич-
ността. Нищо обаче не може да замени се-
мейството, неговите уникални функции и 
всеобхватно въздействие.  

Въобще, поради географското положение 
на държавата и историческата съдба на наро-
да ни смесица от културни модели е влияла и 
формирала специфичния облик на българско-
то семейство в миналото и в съвременните 
условия. До настъпването на последните 
ощественополитически, икономически, идео-
логически и социални промени обикновеното 
българско семейство се отличава с пат-
риахална традиционност, поддържана от со-
циалните, морални, религиозни норми, сис-
тема от ценности, роли, права, задължения. 
Материалните блага на семейството имат 
сериозно значение за съществуването, но 
доминираща роля имат емоционалнодуховни-
те ценности.  

Съвременният модел на нуклеарно(ядрено) 
семейство е широко разпространен и се със-
тои от две поколения  съпрузите с едно или 
две деца. В това семейство, в сравнение с 
традиционното семейните роли се променят, 
като мъжът и жената са еднакво заети с про-
фесионална и трудова дейност, обществени 
ангажименти, а домакинските задължения се 
разпределят поравно между членовете на 
общия дом. По силата на което функциите по 
отглеждането и възпитанието на децата, 
включително тяхната социализация се поемат 
от детска градина и училището. Заради това 
се изисква и честа намеса на социалния педа-
гог. 

През последните десетилетия непрекъсна-
то расте броят на семействата, без сключен 
брак (кохабитация). Нараства чувствително и 
броят на непълните (монопарентални) и ре-
конструирани семейства – на разведе ни ро-
дители, на самотни и на овдовели родители, 
на повторни бракове. По данни на проучва-
ния и наблюдения броят на разводите се е 
утроил, макар че точния брой на фактически-
те разводи без юридическо оформление не 
може да се установи.[5,6]  



91 

Непълнотата в структурата и кризите в се-
мейните отношения и климат се отразява осо-
бено зле върху децата като ги въвлича в кон-
фликтите, увеличава материалните затрудне-
ния , влошава битовите условия, предизвиква 
емоционални травми, агресия и асоциално 
поведение. Възникващите рискове за социа-
лизацията и интеграцията на подрастващите 
от такива семейства на лага намесата на соци-
алния педагог, който разработва специална 
програма, включваща психологическо, соци-
алнопедагогическо въздействие върху децата 
и родители те им. 

   Ново отношение в днешното общество с 
промяната на ценностните ориентири се про-
явява и към „самотното майчинство” – прие-
мане и подкрепа на жените, които раждат и 
сами отглеждат децата си. Явлението по-
често се интерпретира като алтернатива на 
самотата и безбрачието, осмисляне на живота 
и хуманен акт, отколкото нарушение на брака 
и семейните норми, както до неотдавна. Ус-
тановяваните понастоящем нови цивилизаци-
онни модели и норми водят до увеличаване 
броят на извънбрачните раждания, включи-
телно и от непълнолетни момичета и оставя-
нето на децата в социални институции, къде-
то не задоволителните условия, липсата на 
нормална семейна среда, изолацията водят до 
нарушения в тяхното развитие – особено в 
интелектуално и емоционално отношение. 
Приемането от мнозинството на този тип на 
модерност поставя необходимостта от мерки 
за социална защита и помощ за тях от държа-
вата и обществото. Необходимост та от пре-
осмисляне и адекватни законодателни и ад-
министративноправни реакции в социалната 
политика  на държавата и обществото изисква 
работата на социалния педагог и с такива 
типове семейства като на бежанци, емигран-
ти, дистанционни и приемни родители, нас-
тойници и осинови тели, с тези на дете с ув-
реждане, адиктивни родители, на завърнали 
се от затвора и др.  Съвкупността от мерки в 
подкрепа на дейността му ще допълни и оси-
гури необходимия минимум на социални 
грижи, социална защита, ще благоприятства 
усилията и възможностите за социализация 
на децата, на грижите за тяхното възпитание 
като главни и водещи направления на дей-

ността му за реализиране на политиката за 
всестранна подкрепа и укрепване на семейст-
вото за да изпълнява то пълноценно функци-
ите си. Ще подкрепи и гарантира усилване на 
необходимата на родителите енергична по-
мощ от социалния педагог, ще привлече вни-
манието на социалните институти към проб-
лемите на семейство то. А то винаги е било и 
ще остане фундамент и опора за държавата. 
Защото азбучна истина е, че когато се руши 
семейство то, загива и държавата. 
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Въведение  
 
Българските неделни училища в чужбина 

са един от бързоравиващите се елементи  на 
съвременната образователна система. За пе-
риод от 12 години техният брой нарастна до  
372. Тук отбелязваме само тези училища зад 
граница, които са признати за такива от Ми-
нистерството на образованието и науката. 
Други са избрали да работят по свои собствени 
програми и правила. Без значение какъв път на 
развитие е предпочетен, общото за всички е 
активната работа  за овладяване на българския 
език, традиции и култура; получаване на зна-
ния по отечествена история и по родна геогра-
фия; съхраняване на българският дух. Тези 
школá, създадени и поддържани от български 
организации и църковни общини имат важно 
място не само в живота на българската диас-
пора по света. Те развиват активна учебно–
възпитателна дейност (съобразно условията, в 
които функционира съответното неделно учи-
лище). Но, също така, търсят и своето естест-
вено място в българската образователна сис-
тема.  

Особеностите на неделните училища са 
много и зависят до голяма степен от средата, в 
която са възникнали и в която се  развиват. 
Трябва да подчертаем, че понастоящем посе-
щението на децата в неделните училища се 

осъществява само и единствено по желание на 
семействата.  

Фамилиите, които искат децата им да учат 
в неделните училища, се лишават от почив-
ните си дни, за да доведат малчуганите в бъл-
гарското школо. Това е показателно за жела-
нията и стремежите на част от диаспората да 
съхрани езика и идентичността си. 

Друга важна особеност е съотношението на 
броят на децата от български произход, които  
са ангажирани със заниманията на тези обра-
зователни центрове и общия брой български 
деца в чужбина. Като типичен пример можем 
да посочим ситуацията в Испания. В тази дър-
жава има 52 действащи български неделни 
училища. Общият брой на децата от  българ-
ски произход  в училищна възраст е 18295.  По 
данни на Министерството на образованието и 
науката (Ministerstvo na obrazovanieto i 
naukata) за учебната 2019/2020 година децата, 
които посещават неделните школá са 3507, т.е. 
малко повече от 19%, което определяме като 
незадоволителен дял.  

Причините за това съотношение са многоб-
ройни и не са предмет на настоящата разра-
ботка, но бихме могли да отбележим някои от 
тях.  

В голяма част от държавите, в които  дейс-
тват тези школá, оценките, получени от учени-
ците, не се вписват в официалните документи 
за съответната страна. Трябва да отбележим, 
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че българският език вече не е матуритарен 
дори и в страни (като Франция и Великобрита-
ния), в които до неотдавна се считаше за такъв. 

Българските граждани много бързо и ус-
пешно се вписват в приемащите страни. Пър-
воначалното желание да се усвои от децата 
бързо местния език (или езици) остава на заден 
план развитието на българската реч. С напред-
ващото интегриране практикуването на род-
ния език става все по-рядко и все по-слабо. 
Често децата изобщо не говорят български. 
Това е много тревожна тенденция, към която 
не бива да се отнасяме лековато. 

В неделните училища се изучават българ-
ски език и литература, история и цивилизации 
(в частта за България) и география и иконо-
мика (в частта за България). Наред с тези за-
дължителни предмети, се дава възможност да 
се ангажират децата и с  допълнителни   учи-
лищни дейности 
за съхраняване на националното самосъзна-
ние, култура и традиции. Често точно тези до-
пълнителни дейности се очакват от децата с 
най-голям интерес и тъкмо в тях те се включ-
ват много активно. Всяко училище само опре-
деля какви извънкласни занимания да пред-
ложи на възпитаниците си. Най-често това са 
групи за народни танци, песенни състави, арт 
кръжоци, клубове, театрални студиа, групи за 
народен фолклор, съчетаващи изпълнения на 
народни танци и народни песни, етнографски 
кръжоци  и пр.  

Неделните училища разполагат с крайно 
ограничено учебно време. Обиконовено то се 
се простира до  няколко часа за цяла една сед-
мица. 

С настъпването на пандемията от COVID-
19  и наложените мерки, ситуацията се ус-
ложни още повече. Българските неделни 
школá, както и всички други подобни цент-
рове, преминаха още през март 2019 година в 
дистанционна форма на обучение, осъществя-
вана в дигитална образователна  среда или т. 
нар.   обучение от разстояние в електронна 
среда. 

 
Основни понятия 
 
С масовото преминаване към обучение от 

разстояние в електронна среда за изключи-
телно кратко време се промениха не само на-
чините на преоподаване и на учене, но настъ-
пиха изменения и в самото разбиране за изме-
ренията на образователния процес. Тепърва 
предстоят изследвания в тази посока, в които 

вероятно ще се включат педагози, психолози, 
социолози и пр.  

За целта на настоящата разработка е необ-
ходимо да изясним съдържанието на опреде-
лени понятия, а именно дигитална образова-
телна среда и виртуална среда, виртуални све-
тове и пространства. Тези понятия ще разгле-
даме в контекста на образователните процеси. 

С бурното развитие на информационните и 
комуникационните технологии  образовател-
ните процеси навлизат в  нов етап, който се ха-
рактеризара с появата на  нова учебна  среда. 

Според Ст.Георгиева-Лазарова и Л. Лаза-
ров дигиталната образователна среда е средс-
тво за създаване на лична свобода за всеки 
обучаван, който ще може да учи в удобно за 
него време и с използване на най-подходящия 
за него  персонален стил на учене. Ролята на 
учителя е да оказва влияние върху използва-
нето на тази свобода, като предлага различни 
начини за трансфер на знания  и стилове на 
учене. Това е добре обмислен процес, който се 
предлага на учениците, като се разчита на тях-
ната мотивация и ангажираност. Дигиталното 
обучение трябва да се разглежда като свързано 
с практиката разпространяване на знания, 
както и използването на инфорамационните и 
комуникационните технологии и цифрови 
средства във всекидневния живот и препода-
вателските практики.“ Geogrieva-lazarova, St., 
L.Lazarov, 2017, р. 162).  

Дигиталната образователна среда, изгра-
дена на основата на дигиталната среда,  се раз-
деля на открита и закрита (Koleva, 2011, р. 
179).     

Закритата виртуална информационна среда 
представлява специално изработен програмен 
продукт, предлагащ автономно използване. 
Това може да бъде, например, мултимедийно 
учебно пособие, с определена последовател-
ност на подаване на материала, която не може 
да се променя. За да се достигне  по-високо 
ниво на обучение е необходимо на се преми-
нат всички предходни етапи. В дадения случай 
много от функциите на преподавателя са зало-
жени в самата програма.     

Откритата виртуална информационна 
среда предполага възможност за активно учас-
тие на студентите в подбора на учебния мате-
риал и определяне на последователността на 
работа с него. Откритата беседа, безусловно 
дава несравнимо по-големи възможности на 
учащия, за формирането на индивидуална ин-
формационна среда в съответствие със специ-
фиката на индивидуалното развитие. Но тя 
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крие в себе си и много повече опасности. Уче-
никът, който не притежава необходимия опит 
за организиране на собствена образователна 
дейност, може лесно да се „заблуди” в инфор-
мационните лабиринти, още повече ако става 
дума за лабиринтите на „Световната пая-
жина”.  

В информационната среда от закрит тип ре-
ализацията на посочените функции на препо-
давателя не среща сериозни проблеми. На 
първо място, към дадената ситуация в пълна 
степен е приложим опита за управление на об-
разователната дейност, натрупан в педагоги-
ката по отношение на класическата образова-
телна система. Второ, на практика всички 
проблеми по адаптацията на този опит към ус-
ловията на закритата виртуална среда са свър-
зани не с педагогиката, а с програмирането.    
Откритата виртуална среда, напротив, създава 
сериозни проблеми. Откритата виртуална 
среда, на практика, не се поддава на педагоги-
ческо управление в случай на недостатъчна 
мотивация у студентите (учениците) за учебна 
дейност.  

Най–перспективен от педагогическа гледна 
точка може да се окаже среда от смесен тип, в 
която, наред с достатъчно строгия алгоритъм 
на действия на студента (ученика), се предлага 
самостоятелната дейност по подбор на учеб-
ния материал за решаването на различни 
учебни технологични задачи, с възможен дос-
тъп до Интернет.  

Колкото и да е съвършена компютърната 
образователна програма, учебната дейност ни-
кога не може да мине без личностното взаимо-
действие между учителя и ученика. 

Въпреки  че  специализираните   обучаващи  
програми да са в състояние да изпълняват 
всички посочени по–горе функции на препо-
давателя, значителен образователен резултат 
може да се постигне само в този случай, при 
който виртуалното обучение ще се контролира 
и коригира от по-опитния (по отношение на 
ученика)  учител.  

Необходимостта от използване в процеса 
на виртуалното образование на знания, раз-
лични по характер и източници, възможността 
за използване на една или друга информация 
за различни учебни дисциплини предполага 
необходимостта от проектиране на система за 
управление на знанията в условията на обща 
информационна среда на професионалната 
дейност на учителя. (Koleva, 2011, p. 180).  

В книгата си „Educación virtual, encuentro 
formativo en el ciberespacio“ (Virtual education, 

training meeting in cyberspace) Мануел  
Унигаро, професор в Universidad cooperativa 
de Colombia  определя виртуалната учебна  
среда  като място, в което  се генерира образо-
вателен процес. Според него във виртуалната 
учебна  среда се извършва  комуникативнa 
дейност с обучителни цели. Tя е различни от 
класната стая и се създава в киберпространст-
вото. Виртуалната учебна среда е временна. 
Може да бъде синхронна или асинхронна, без 
нужда от физическо присъствие на учители и 
ученици. (Unigarro, 2004). 

Според Лукман и Крайнц виртуалната 
среда дава възможност за сътрудничество 
межу участниците в образователния процес. 
Тя включва обмен на идеи, знание, опит, 
мисли, планиране на дейности и резултати от 
научни изследвания  (По Geogrieva-Lazarova, 
St., L.Lazarov, 2017).  

Лимниоу и Смит (По Geogrieva-Lazarova, 
St., L.Lazarov, 2017) смятат, че виртуалните 
среди на обучение като WebCT, Blackboard, 
Moodle (учебната среда на учениците от БНУ 
„Св. Седмочисленици“, чиято дейност е пред-
мет на този материал) подкрепят смесеното 
обучение и предолага на преподавателя ши-
роки възможности за предоставяне на матери-
али с вградени в тях аудио и видеофайлове, 
анимация, симулация. Учителят предоставя 
онлайн компютърно оценяване на задания, съ-
пътствано от обратна връзка и проверка за пла-
гиатство. Преподавателят дава допълнителна 
информация за отделни части на учебния ма-
териал. Може да взаимодейства синхронно 
или асинхронно със своите ученици (сту-
денти); да проследява техния брой; да полу-
чава статистически данни за участието на уча-
щите се.  

Българските учени Смрикаров и Иванова 
приемат съществуването на няколко вирту-
ални образователни среди: 

– Образователен портал и виртуални 
библиотеки; 

– Образователни Web 2.0  среди; 
– Виртуални класни стаи; 
– Виртуални лаборатории по физика, хи-

мия и др. дисциплини; 
– Електронно училище (виртуално учи-

лище, онлайн училище); 
– Мобилно обучение. 

„Образователният портал представлява 
виртуална среда, осигуряваща достъп до раз-
нообразни учебни ресурси, в различен кон-
текст и извън рамките на образователната ин-
ституция. За ученика именно ОП е мястото, 
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където ще се осъществява неформалното 
учене – извън класната стая. Това е и мястото, 
където той ще направи своя избор и ще намери 
ресурси за подготовка за кандидатстване в 
средно училище, а след неговото завършване 
ще направи същото и за висшето си образова-
ние. За учителя образователният портал е мяс-
тото, където ще може да намери интересни по-
мощни ресурси, да създаде контакти и обмени 
опит за добри практики в преподаването. За 
образователната институция образователният 
портал е мястото, където тя ще се представи и 
популяризира във виртуалното пространство.  

Разбира се, крайната цел на повечето посе-
тители на един образователен портал е учеб-
ното съдържание и в този смисъл - важна част 
от портала е виртуалната библиотека. Вирту-
алната библиотека е дигитално хранилище на 
учебно съдържание, в което потребителите ще 
търсят по разнообразни критерии необходи-
мите им учебни ресурси.“ (Smrikarov, Ivanova, 
2011, р. 23). 

„ … през последните години, благодарение 
на развитието на информационните и комуни-
кационните технологии, концепцията на Ин-
тернет еволюира от индивидуален - “read-
only” към социален - “readwrite” WEB. Под-
дръжниците на новата концепция я нарекоха 
WEB 2.0 – едно по-скоро социално, отколкото 
технологично явление, при което фокусът се 
измества върху връзката между хората и спо-
делянето на информация. Мрежата се пре-
върна от хранилище на ресурси в място, къ-
дето потребителите се свързват с други потре-
бители, сформират виртуални общности, спо-
делят идеи, мнения и ресурси, създават съдър-
жание, коментират проблеми, предлагат реше-
ния, забавляват се – всичко онова, което вър-
шат в реалния живот при осъществяване на со-
циалните си контакти. Социалните WEB 2.0 
услуги се превърнаха в мощно средство не 
само за развлечение, но и за споделяне на зна-
ния, идеи и опит.“ (Smrikarov, Ivanova, 2011, р. 
25). 

„Виртуалната класна стая представлява 
виртуална среда за обучение, която симулира 
с помощта на информационните и комуника-
ционните технологии взаимодействията, про-
тичащи в реалната класна стая, и осигурява не-
обходимите комуникационни инструменти за 
осъществяване на връзка в реално време 
между физически отдалечени участници в 
учебния процес. Класическото приложение на 
виртуалните класни стаи е в областта на дис-
танционното обучение, но те могат да бъдат 

използвани и като средство за разширяване и 
подобряване качеството на традиционното 
обучение, например: за осъществяване на ко-
лективни уроци с виртуално участие на два 
или повече класа от различни училища… Вир-
туалните класни стаи задължително включват 
необходимите инструменти за осъществяване 
на видеоконферентна връзка, както и допълни-
телни средства като споделена интерактивна 
дъска, споделено презентиране, средства за 
маркиране и коментиране по презентациите, 
поддръжка на комуникация с графични таб-
лети за писане и прецизно чертане, за органи-
зиране на работа по групи, възможност за он-
лайн гласуване, за запис на сесиите и др.“ 
(Smrikarov, Ivanova, 2011, р. 26). 

„Най-общо виртуалната лаборатория пред-
ставлява високоинтерактивна среда, в която се 
провежда виртуален експеримент.“  
(Smrikarov, Ivanova, 2011, р. 27). 

„Можем да си представим електронното 
училище в най-опростения му вариант като 
WEB-базирана среда, в която има електронен 
разпис, електронен дневник и библиотека с 
електронни портфолиа на учениците, а защо 
не – и на учителите им, а в един по-развит ва-
риант –  като виртуална библиотека с вирту-
ални лаборатории по дисциплини като физика, 
химия и др. 

Електронните училища могат да бъдат вир-
туални модели на реално съществуващи учи-
лища или да нямат първообрази.“ (Smrikarov, 
Ivanova, 2011, р. 29). 

„Мобилното обучение (m-Learning) е тер-
мин, дефиниращ вид обучение, реализирано с 
използване на мобилни устройства (Netbooks, 
смартфони и др.). При този вид обучение уче-
никът може по всяко време и от всяко място да 
се възползва от възможностите за безжичен 
достъп до учебно съдържание, за неговата ви-
зуализация, за комуникация, за интерактивна 
и съвместна работа. С други думи: при мобил-
ното обучение учениците използват техника и 
технологии, които и без това непрекъснато 
употребяват в ежедневието си. Така мобил-
ните устройства престават да отвличат внима-
нието от учебния процес и започват да играят 
силно мотивираща роля. Когато ученикът се 
свърже с виртуална библиотека чрез мобил-
ното си устройство, сървърът разпознава типа 
му и изпраща търсената информация във вид, 
удобен за визуализиране на точно това уст-
ройство. Използването на мобилното обуче-
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ние в училищното образование, освен мотиви-
ращата функция, има и някои други предимс-
тва:  

– учениците са много добре запознати с мо-
билните техники и технологии и чрез тях по-
бързо и лесно могат да осъществят достъп до 
WEB-базирано образователно съдържание;  

– при традиционното компютърно-бази-
рано обучение е необходимо учениците да 
отидат при компютрите, за да получат необхо-
димия им учебен материал, а при мобилното 
обучение учебният материал „отива” при уче-
ника; 

– устройствата, използвани за целите на мо-
билното обучение, заемат много по-малко 
място в сравнение с традиционните персо-
нални компютри;  

– използването на мобилни устройства за 
целите на учебния процес е ценово по-ефек-
тивно, отколкото това на персонални ком-
пютри. (Smrikarov, Ivanova, 2011, р. 31). 

Във връзка с развитието на технологиите и 
наложените от това промени в педагогически 
план, са и понятията виртуални светове и 
пространства. 

Компютърно базирана среда за голям брой 
потребители са в основата на разбирането за 
виртуален свят. Но при такова възприемане, 
би трябвало да считаме и чат стаите или вир-
туалните споделени документи за виртуален 
свят. Някои автори твърдят, че виртуалният 
свят трябва да се базира на виртуална реалност 
от най-висок клас интерфейс.  

Испанските учени Монсерат Аксота Гонза-
лес, Белен Сан Николас  Сантос, Адриан Род-
ригес Варгас, Хорхе Мартин-Гуриерес и Ал-
берто Родригес Ориуела (по Geogrieva-
Lazarova, St., L.Lazarov, 2017) смятат виртуал-
ния свят за постоянно компютърно симули-
рана среда, която позволява работа с голям 
брой потребители, представени от аватари и 
взаимодействащи в реално време един с друг в 
симулираната среда. 

Виртуалните светове дават възможност да 
се осъществи активно учене или „учене чрез 
правене“. Съвместната дейност на учениците 
има голямо значение за ефикасността на този 
модел. Може да се използват уеб страници, 
блогове, форуми, уикита. Виртуалните светове 
могат да включат в себе си нови технологии и 
функционалности – разширена реалност, ви-
део конферентни връзки и пр.  

Те представляват среда, в която учениците 
с помощта на своите учители, могат да се под-
готвят по-успешно за реализацията си след за-
вършване на училище.  

Този тип обучение има както ограничения, 
така и предизвикателства, които стоят и пред 
учителите, и пред учениците. 

За да се създаде виртуален клас във вирту-
ална среда се изискват специфични умения, 
които голямата част от учителите все още не 
притежават. Често създаването на курс (осо-
бено на такъв, който предполага специални 
цели на обучение) е неоправдано от гледна 
точка на вложеното време и усилия. Въпреки 
че има приложения с отворен код, които поз-
воляват създаването на виртуални светове – 
Open Sim, Open Wonderland,  realXtend, цената 
на вложената работа е висока.  

Виртуалните светове са виртуални общ-
ности, които действат онлайн и позволяват си-
мулиране на изкуствен свят, черпещ вдъхнове-
ние от действителността. В тях ученикът  (и 
учителят) може да взаимодейства с други пот-
ребители. Виртуалните светове с точно опре-
делени цели на обучение се наричат Масови 
онлайн учебни среди за много учащи 
(Massively Multilearner Online Learning Envi-
ronments) MMOLE.  

Провеждането на учебни часове в специа-
лизирани компютърни кабинети постепенно 
остава в миналото. С появата на мобилните ус-
тройства виртуалните светове в интернет 
бързо се превръщат в интернет опосредствани 
пространства, в които тече активно взаимо-
действие между групи от хора. 

Специалистите вече говорят и пишат за съз-
даване на пространства за разклонени дей-
ности в обучението. 

Виртуалните пространства позволяват сът-
рудничество и много по-широк план, откол-
кото традиционните среди изградени на на ос-
новата на информационните и комуникацион-
ните технологии – Web 1.0, платформи  2.0, уи-
кита, сайтове, блогове, социални мрежи. Тези 
виртуални пространства и мобилни техноло-
гии се превръщат в част от класната стая. С 
тяхна помощ всеки участник в образователния 
процес може да взаимодейства с останалите, 
да търси решения на проблеми, да бъде акти-
вен участник и съ-участник.  

Без съмнение пред образователните инсти-
туции стоят нови предизвикателства в лицето 
на дигиталнтие технологии. Те могат да насо-
чат образователните процеси в друга посока и 
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да предложат нови възможности за учене и 
преподаване.  

Впечатление прави подчертаната от всички 
изследователи в тази научна област роля на 
учителя. За разлика от масовия потребител на 
интернер технологиите, специалистите смятат 
не само, че професията на училтеля няма да из-
чезне, но и че ще става все по-динамична и 
многопосочна. 

Новите технологии, техники и образова-
телни среди намериха особено силно проявле-
ние в кризисната ситуация, пред която изправи 
образованието COVID-19. Това подейства 
като катализатор за обновяване на образова-
телния арсенал. В много кратък срок се моби-
лизираха силите на учители и на родители, за 
да се направи скок към масовото използване на 
новите технологии.  

Това важи с пълна сила не само за „редов-
ните, седмични“ училища, но и за неделните 
школá.  

Приемаме, че извънкласната дейност в бъл-
гарското училище в чужбина  представлява до-
пълнителна  училищна дейност,   провеждана 
с цел  съхраняване на националното самосъз-
нание, култура и традиции у децата и учени-
ците. Тя се  опира на получени знания и уме-
ния в часовете по български език и литература, 
история и цивилизации и география и иконо-
мика. 

 
Извънкласните дейности в БНУ „Св. 

Седмочисленици“ и новите условия 
 
Поради особената ситуация, в която сме 

поставени в автономна област Каталуния (учи-
лището от 19 март 2020 г.до този момент – 25 
април 2021 г. извършва обучение от разстоя-
ние в електронна среда) можем да представим 
тези процеси от първо лице.  

Училището ползва Google Classroom (учеб-
ната 2019/2020 година) и Мудъл (учебната 
2020/2021 година) за асинхронно обучение и 
виртуални класни стаи за синхронно обучение 
–Vedamo  (учебната 2019/2020 година) и 
BigBluButton (учебната 2020/2021 година). 

В учебния процес са включени платформи, 
блогове, винтуални констуктори и пр.  

 
В БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона – 

Реус (Испания) от самото създаване на учили-
щето винаги е имало и извънкласни дейности. 
През годините те са били различни, но винаги 
са били насочени към запазване на българския 

дух, съхраняване  на националната идентич-
ност на учениците, усъвършенстване на владе-
енето на българския език, както и към разви-
тие на личните качества на децата – любозна-
телност, ученолюбие, трудолюбие, отзивчи-
вост, емпатия.  

През учебната 2019/2020 година беше учре-
ден клуб „Родолюбие“, който продължава сво-
ята дейност и през настоящата 2020/2021 
учебна година. Участници в него са учениците 
от V, VI и VII клас. 

В настоящата разработка ще обърнем вни-
мание на два типа дейности,  които са част от 
заниманията през настоящата 2020/2021 
учебна година – учебен проект и беседа с изя-
вена в професионален и творчески план лич-
ност.  

1. Проект  „Змей“ 
Един проект, идеята, за който  се зароди 

преди  няколко години. Нашите деца знаят 
много неща за дракони – за битката между 
Сант Джорди и дракона, известни са им 
всички подробности за драконите на дома Тар-
гариен  и  играта на тронове ,  имат немалко 
информация за китайските дракони,  но за на-
шите, българските змейове не знаят много. 

Да си кажем истината, не знаят нищо. 
Или почти нищо. 
Проектната дейност преминава през основ-

ните етапи, за които по-обстойно са разгле-
дани в друг наш материал [1]. 
Цели: 

• Задълбочаване на знанията по българ-
ски език; 

• Разширяване на познанията за българ-
ския фолкор; 

• Усвояване на знания за змеят като част 
от българския фолкор; 

• Запознаване с образци на българското 
изкуство и публицистика;  

• Развиване на  умението за извличане 
на информация от  различни източници; 

• Развиване на умение за работа  в екип; 
• Развиване на умение за работа с раз-

лични компютърни програми; 
• Усвояване на умението за изработване 

и презентиране на портфолио; 
• Възпитаване в любов към България и 

българското. 
Краен продукт, който учениците трябва да 

представят след приключване на проекта е 
създаване на  портфолио, което ще представ-
лява първата част от собственото портфолио 
на всеки един ученик  за работата му в клуб 
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„Родолюбие“ през учебната година. То може 
да бъде дигитално или изработено на хартия. 
В продуктивния етап от дейността по проекта 
всеки ученик трябва да престави публично го-
товото  задание.  

Всяко портфолио съдържа няколко ос-
новни елемента: 

• Що е змей според представите на бъл-
гарите? 

• Информация за Летнишкото съкро-
вище; 

• Народни песни за змейове; 
• Икони на светците змееборци св. Ге-

орги, св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон. 
Етапи на проектната дейност: 

• Подготвителен етап 
Темата е преставена  пред учениците. Про-

учват се различни източници и се изготвя на-
бор от  препоръчителни материали в платфор-
мата  Wakelet, които са представени и в уеб 
страниците, поддържани от учителя 
(Obrazovatelen blog, Balgarsko uchilishte v 
chuzhbina). Запознават се подробно още вед-
нъж с особеностите на портфолиото. В пре-
дишната учебна година е работено по този 
въпрос с децата. Обясненията са насочени по-
скоро към новодошлите ученици.  

 Учениците се насърчават  да търсят сами 
информация по темата в домашните библио-
теки или в интернет. Учителят и учениците из-
готвят съвместно цялостен план за дейност с 
вписани срокове за изпълнение. Формират се 
отделните екипи и се разпределят задачите.  

• Оперативен етап 
Учениците се запознават с материалите по 

темата. Децата са насърчени да се запознаят с 
образци на българското изкуство и публицис-
тика, както и с фолкорните представи за змея 
– „Легенда за Пиринския змей“, народните 
песни „Жениш ме, мамо, годиш ме“ , „Два се 
змея на планина бият“ ;  проучват откъси от 
книгата на Димитър Маринов „Народна вяра“ 
и книгата на Ана Стойкова „Светци змее-
борци. Теодор Тирон, Теодор Стратилат, Ге-
орги Победоносец в чжнославянската средно-
вековна традиция“; гледат филма „ТОП 10 - 
Изображения на Змейове, Лами и Страховити 
създания“ на Луиза Григорова от нейната по-
редица „Прастари времена“ ; седмокласниците 
се запознават с произведението „Змейново 
либе“ на П.П. Славейков и репродукция на 
картината „Змейова сватба“ художник Павел 
Кръстев; всички деца са насърчени да се запоз-
наят с постановката на радиотеатъра „Змейова 

сватба“ по пиесата на Петко Юрданов Тодо-
ров. Представен е романът „Змейски дъх“ – 
последният том от чудесната българска поре-
дица със средновековни криминални мисте-
рии – „Старобългарски загадки“. 

• Продуктивен етап 
Децата изработват своите портфолиа с раз-

лични дигитални инструменти – PowerPoint, 
Google Slides, Google Jamboard и др.  

По време на този етап много често се търси 
помощта на родителите и на учителя.  

• Заключителен  етап 
По време на този етап всички ученици от 

клуб „Родолюбие“ представят своите про-
дукти пред училищния колектив и в присъст-
вие на родители. Почти във всички материали 
са подчертани разликите между „българските“ 
змейове и познатите от филмите и каталунс-
ката легенда за Сант Джорди дракони.   

Впечатление правят определени портфолиа 
изработени с вещина и прецизност.  

Децата разказват за интересни моменти от 
работата си. Родители споделят своите впечат-
ления – оказва се, че е приятно (и много нос-
талгично) да се чуе отново „Змейова сватба“ 
на Петко Тодоров и да се почете цикъла „Ико-
ните спят“ на Гео Милев. 

Работата по този проект е с продължител-
ност шест учебни часа. Голям обем  от рабо-
тата на учениците е извършен вкъщи. 

 
2. Проект „Българските народни песни“ 
Вторият голям проект в дейността на клуб 

„Родолюбие“ е посветен на народната песен.  
Той е в тясна връзка с част от учебната прог-
рама за пети клас по български език и литера-
тура. 

Цели: 
• Задълбочаване на знанията по българ-

ски език; 
• Разширяване на познанията за българ-

ската народна песен; 
• Работа с различни информационни из-

точници; 
• Развиване на умение за работа  в екип; 
• Развиване на умение за работа с раз-

лични компютърни програми; 
• Задълбочаване на работата с родите-

лите; 
• Установяване на по-тесни контакти с 

близките в България – баби, дядовци и пр. 
Крайните продукти на този проект са гру-

пирани в две категории – самостоятелна рабта 
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и съвместна работа. Към първата се отнася за-
дачата да се запише звуков или видео файл на 
народна песен в изпълнение на изследователя 
– музикално изпълнение или декламация. Към 
втората група се отнася задачата да се предс-
тавят три файла (звукови или видео) с изпъл-
нение на три песни (пеене или рецитиране) от 
техни близки, които живеят в България. Ако не 
може да се открие близък изпълнител, може да 
се потърсят и песни в Youtube. 

Етапи на проектната дейност: 
• Подготвителен етап 
Новата тема се представя пред ученици и 

родители с оглед на това, че част от целите са 
насочени към засилване комуникацията с 
близките в България. Споделят се целите на 
проекта и се обръща особено голямо внимание 
на крайните продукти, които трябва да се из-
готвят. Подчертава се идеята да се сближат де-
цата с техните роднини, да говорят на теми, 
които са различни от общите разговори, кои-
тообикновено се провеждат. Възможно е ба-
бите и дядовците са споделят и ценни спо-
мени.  

• Оперативен етап 
Учителят репрезентира видовете народни 

песни – юнашки, митични, исторически, хай-
душки, трудови, любовни, хумористични и пр. 
За всяка група песни са представени по ня-
колко примера.  

Учениците водят разговори със свои 
близки, търсят народни песни.  

• Продуктивен етап 
Учениците записват видео и звукови фай-

лове. 
• Заключителен  етап 
Финалният етап от проекта се представя 

пред ученици и учители от Българско неделно 
училище „Народни будители“ Паралимни 
(Кипър), Българско неделно училище „Христо 
Ботев“ Торент (Испания), Българско неделно 
училище „Д-р Петър Берон“ Леганес (Испа-
ния) и ученици от девети, десети и единаде-
сети клас на БНУ „Св. Седмочисленици“. При-
състват и родители. 

Част от проектните материали на учени-
ците са поставени в сайта „Българско училище 
в чужбина“ (Balgarsko uchilishte v chuzhbina. 
Da, proekti. Balgarskite narodni pesni). По-голя-
мата част от децата бяха подготвили освен за-
писи и кратки презентации за българските на-
родни песни, които включват информация за 
произхода, видовете песни,  известни изпъл-
нители.  

Дете от втори клас изпя народната песен 
„Боряно, Борянке“.  

След приключването на проекта родители 
споделиха колко много са се вълнували близ-
ките им в България и колко усилия с положили 
да се включат в дейността на децата. За съжа-
ление, тези възрастни хора не можаха да се 
включат (по обясними причини) в представя-
нето на материалите, изготвени с тяхна по-
мощ. Но присъствието на ученици от други не-
делни училища убеди и най-скептичните, че 
изучаването на български език е важно и спо-
мага не само за за създаването на нови прия-
телства. Чрез него се осъществява комуника-
цията между поколенията и между  деца на 
една и съща възраст, живеещи в различни 
части на континента Европа. 

Това е вторият голям проект за тази учебна 
година в клуб „Родолюбие“.  Третият – изра-
ботване на електронна книжка „Моята любима 
историческа личност“, все още предстои да се 
проведе. 

Проектната дейност е интересна за учени-
ците. Тя активизира техните сили и  спомага 
за израстването им като личности и като бъл-
гари. Колкото и да е ограничено времето, кол-
кото и да са сериозни трудностите пред недел-
ните школá, трябва да се открива възможност 
за реализаране и на такъв тип учебна ра-
бота.  Децата не само я харесват и приемат 
като нещо интересно и креативно, но дълбоко 
осъзнават, че това е още един начин  да научат 
повече за България, за българската култура, 
история, география. Това е и нетрадиционен 
начин  за овладяването на българския език.  

В ситуацията, предизвикана от пандемията 
се промени средата, в която се обучават учени-
ците. Откриха се нови възможности за общу-
ване между неделните училища. Не мога да не 
отбележа и факта, че много български музеи 
отвориха вратите си за нашите деца. Това по-
мага и до голяма степен улеснява за изпълне-
нието на целите и задачите, които си поставят 
българските училища в чужбина.  

Втората група извънкласни дейности, на 
които ще се спрем в настоящата разработка е 
свързана със срещи и разговори с изявени лич-
ности и творци.   

За неделните школá е трудно да реализират 
срещи с български творци. Обикновено това се 
осъществява при посещения в съответната 
страна по други поводи и то в големите турис-
тически центрове. Не всяко българско учи-
лище в чужбина може да се похвали, че се на-
мира в атрактивна турситическа дестинация. 
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Но в ситуацията на изполване на виртуална 
учебна среда това се променя и слава Богу! 
Така и нашите деца могат да се докоснат на 
живо  до интересни личности, което не само 
обогатява учениците, но и често ги кара да 
променят мисленето си по отношение на не-
делното училище и нуждата от изучаване на 
български език. 

Първата среща се провежда по повод Деня 
на народните будители и е на тема „Нужен ли 
ни е българският език?“. Наш гост е Марко Ви-
дал. Той е млад испанец, завършил славянска 
филология в университета „Комплутенсе“ в 
Мадрид и специализирал български език. Го-
вори прекрасен български, разказва забавно и 
най-важното – с прости думи обяснява колко 
много обича България и бългрската култура. 
Споделя за времето, в което е живял в София 
и за нещата, които са му направили впечатле-
ние. Марко Видал се е заел с нелеката задача 
да разпространява съвременната българска ли-
тература  сред испаснката общност. За тази цел 
освен с преводи на съвременна поезия и изда-
ване на книги, той поддържа и интересен блог 
La tortuga búlgara. Разказва с голямо въоду-
шевление за творчеството и личността на лю-
бимия си поет Александър Вутимски. 

Децата го засипват с въпроси – кое не му е 
харесало в България; ще се върне ли отново да 
работи там; как е възникнал този интерес към 
България; какви са бъдещите му планове. В 
разговора се включват и родители.  

Втората среща се осъществява по повод 
Международния ден на детската книга. На на-
шата покана Лили Спасова се отзовава веднага 
и с голямо удоволствиие.  Децата прочитат 
последната книжка на авторката „Уана, една 
морска история“. Сладкодумен разказвач и 
много светла личност, авторката  споделя как 
се раждат нейните литературни герои. И от-
ново нашият гост е засипан с въпроси от деца 
и родители: кога е публикувала първата си 
приказка; как измисля имената на героите си; 
кога пише най-лесно; как измисля историите.  
Ученик иска съвет за четенето, първокласнич-
ката Анна-Мария разказва своя приказка, ко-
ято сама е съчинила и удивлява и родителите 
си със своите интереси.  

Такива срещи са много интересни и много 
полезни за децата от неделните училища. За да 
бъде успешна една такава сбирка, трябва 
много внимателно да се подбере госта и по-
вода за поканата. Тези срещи оставят дълбоки 
следи у децата. Говорят за тях в продължение 
на месеци. Интересуват се от творчеството на 

госта, от творчестото му и не пропускат да от-
бележат на кого са разказали за срещата.  

 
Заключение 
 
Извънкласната дейност в българските учи-

лища в чужбина е  неотменна част от учебно-
възпитателния процес. Тя може да стане люби-
мото занимание на децата в неделното школó. 
При правилно планиране на дейностите, може 
да превърне в едно интересно и атрактивно 
продължение на учебните часове. Навлизането 
на новите технологии в училище, създаването 
на нови учебни среди, сред които и виртуал-
ните, са една стъпка нагоре и напред както за 
учениците, така и за учителя. 

„Извънкласните прояви ... изискват добра 
организация и дългосрочно планиране, при-
тесненията, напрржението и положеният труд 
са фолеми, но резултатие си заслужават. За-
щото за учениците е важно как учителят от-
варя пред тях вратите на знанието.“ (Ilieva-
Dabova, Il. 2003) 

 
[1] „Особености на проектната дейност в обу-
чението по география и икономика в българс-
ките училища в чужбина“ 
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ABSTRACT: The dynamic development of Bulgarian schools abroad leads to continuous pedagogical 
searches for establishing and developing optimal methods of working with students. This study aims to reveal the 
place and role of project activities in teaching geography and economics in Bulgarian schools abroad. In this 
context, this paper is an attempt to focus on outlining the characteristics of the individual stages in the preparation 
and implementation of project activities in geography and economics in Bulgarian schools abroad and its results 
in the light of the overall educational process and the formation of key competencies in students 
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Въведение 
 
 Свидетели сме на изключително интен-

зивни промени във всички сфери на  живота – 
икономически, социални, политически, техно-
логични и пр. Особено забележими са те в об-
ластта на образованието. В училище бурно 
навлизат нови методи, нови отношения, нови 
технологии. Използването на компютърна тех-
ника за учебни цели вече не учудва и не удив-
лява никого. Все по-честото избягване на 
класно-урочните методи и замяната им с по-
разчупени  вече се приема за нещо не само 
нормално, но и очаквано от учениците. Една 
друга страна от промяната е навлизането на  
специализираните софтуерни продукти и ин-
тернет-базираните платформи за учебна дей-
ност. В тази сложна среда трябва да се балан-
сира умело за постигане на премерен и макси-
мален образователен ефект. Винаги има веро-
ятност прекаляването с едно или друго да до-
веде до нежелани резултати. Проблемите, 
пред които се изпратя съвременния учител са 
многобройни и многопосочни. Справянето с  
тях до голяма степен е оставено на таланта, 
уменията, знанията и нагласите на самия учи-
тел. Училището днес се различава твърде 
много от училището вчера, а  може би още по-
вече от училището утре.  

На фона на тези сериозни изпитания преди 
тринадесет  години започна да се развива в по-

големи мащаби  едно ново явление за българс-
ката образователна среда – българските не-
делни училища в чужбина. Техният брой неп-
рекъснато расте, а с това и техните нужди – в 
педагогически, методически, материален и пр. 
план. 

Българските училища в чужбина са една 
твърде динамична част от българското образо-
вателно пространство. Появили се, за да отго-
ворят на една голяма нужда на българските се-
мейства, които живеят  зад граница, те посто-
янно търсят пътища за своето развитие съоб-
разно съвременните тенденции в образовани-
ето. През последните години и особено през 
последните месеци сме свидетели на засилен 
обмен на педагогически опит, образователни 
ресурси и практики сред определена част от 
учителите в тези школá. Засилват се и контак-
тите в тази посока и между неделните училища 
и тези в България. Едни от основните задачи 
на тези образователни центрове в странство е 
привличането и задържането на децата и осо-
бено младежите.  За да се осъществят тези 
цели има различни пътища и начини. Всяко 
училище и всеки учител търси най-подходя-
щите методи и средства както за неговите уче-
ници, така и за неговите собствени възмож-
ности и интереси в педагогиката. Сред българ-
ските училища в чужбина се открояват и та-
кива, които много често се превръщат в  малки 
лаборатории за педагогически експерименти. 
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Броят им съвсем не е голям, но самото им съ-
ществуване е свидетелство  за появата на оп-
ределени тенденции в развитието на недел-
ните  български училища. Без съмнение стре-
межът да се отговори на нуждите на съвреми-
ето налагат динамична педагогическа работа 
от нов тип.  

Българските училища в чужбина имат оп-
ределени особености, които ги отличават на-
пълно от други образователни институции – 
както от училищата в България, така и от тези 
в съответните държави, в които се намират те. 

На първо място бихме посочили незадъл-
жителния характер на неделните училища. Не 
е без значение и тенденцията към увеличаване 
че броя на  новите ученици, които говорят и 
разбират български език слабо. Друга важна 
особеност е отписването на част от учениците 
след завършване на IV  клас. Един от най-го-
лемите проблеми, пред които се изправят учи-
телите в тези образователни центрове е оскъд-
ното време за пряка работа с учениците, с ко-
ето разполагат. Ангажираността на децата из-
вън неделните школá с български учебни дей-
ности е много сложна задача. Учениците посе-
щават местните училища от 9:00 го 17:30 часа. 
Множеството от тях участват в извънкласни 
дейности почти всеки работен ден от седми-
цата.  Така че времето се оказва най-ценният 
ресурс за неделните училища. 

 
Особености на проектната дейност по ге-

ография и икономика 
 
В неделните училища се изучават  българ-

ски език и литература,  история и цивилизации 
и география и икономика по програми на Ми-
нистерството на образованието и науката. 
Всяко училище развива и своя система от из-
вънкласни дейности, чието разнообразие е на-
истина забележително. В клубове, рабо-
тилници, ателиета, студиа, кръжоци се прави и 
невъзможното да се съхрани у децата, живе-
ещи в инородна среда, българския дух и само-
съзнание.  

Един от основните проблеми е липсата на 
адекватни учебници и учебни помагала. Нас-
коро излязоха  подходящи учебни помагала по 
история и цивилизации и география и иконо-
мика за V- VII клас. Такива все още липсват за 
VIII-XII клас по тези два учебни предмета.  

Липсата на методики за работа с деца и уче-
ници, които говорят слабо или не  говорят бъл-
гарски език карат учителите да търсят сами на-
чини за справяне с възникналите трудности. 

Това е и една от причините всяко неделно учи-
лище да има свой облик и до известна степен 
да се отличава от останалите.   

В нашата дванадесетгодишна практика в 
български училища зад граница сме търсили 
методи, техники,  технологии, педагогически 
дизайни, които да отговорят най-пълно както 
на нуждите на децата в училищата в чужбина, 
така и да са в синхрон с новостите в педагоги-
ката. 

Един от най-подходящите методи е този, в 
основата на който стои работата по проект. 
Той е известен в литературата и практиката 
под различни имена: проектнобазираното обу-
чение, проектно обучение, проектно учене, 
проектноориентирано обучение, работа по 
проекти и пр. В основата на този метод стои 
проектната дейност. В литературата се срещат 
различни определения за това що е „проект“. 
Ние приемаме, че това е планирана дейност, 
целяща постигането на определени резултати, 
представени чрез краен продукт.  

При разработването на проектната дейност 
се опираме на теорията за множеството инте-
лигентности на Хауърд Гарднър и на теориите 
на Джон Дюи, един от основоположниците на 
движението на прагматизма. Методът на про-
ектите съвсем не е нов.  Счита се, че възниква 
през  втората половина на XIX век в Съедине-
ните американски щати.  

Нашият опит в проектната дейност се ба-
зира на практиката ни в Българско неделно 
училище „Св. Седмочисленици“ Тарагона–
Реус, Българско неделно училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“ Барселона и Българско не-
делно училище „Св. св. Кирил и Методий“ фи-
лиал Мойет дел Вайес. И трите училища се на-
мират в Кралство Испания. 

Този метод е особено подходящ за прила-
гане в работата в неделните училища. При 
него ученикът е активна страна в обучителния 
процес. Той извършва планирана целенасо-
чена дейност, която завършва с изработването, 
представянето и понякога (в зависимост от 
спецификата на проекта)  защитаването на го-
тов продукт.  

Проектите могат да бъдат като общи – из-
работвани в екип, така и индивидуални. Тема 
на настоящата разработка са общите проекти.  

Прилагането на този метод в обучението по 
география и икономика в българските учи-
лища в чужбина е съпроводено от определени 
особености, които в някои моменти могат да 
се превърнат в сериозни проблеми. Трудно се 
преподава в едно неделно училище. Няма 
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много допирни точки с българското. Но най-
сложно е преподаването и обучението по геог-
рафия: 

• В Испания не се изучава география 
като самостоятелен предмет в местните учи-
лища до IX клас (предпоследен курс от основ-
ното образование); 

• Учениците не са и чували  голяма част 
от географската терминология; 

• Уменията за работа с географска карта, 
картосхема, картодиаграма и пр. специфични 
географски изображения са на много ниско 
равнище; 

• Времето, с което се разполага в  недел-
ното училище е крайно малко; 

• Винаги трябва да има резервен вариант 
за използване на компютърната  
техника и качествена интернет връзка в сгра-
дата на училището при евентуална невъзмож-
ност да се ползват предоставените от наемода-
телите; 

• Част от децата (с всяка изминала го-
дина все повече и повече) не познават от първо 
лице българската природа и българските се-
лища. 

Това са само част от проблемите, пред ко-
ито се изправя учителят преподаващ геогра-
фия на България в едно неделно училище. Но 
с постоянство, упорито търсене на по-нови, 
по-успешни и по-пригодни практики, се пос-
тигат добри резултати. „Много трудно се на-
мира възможност за проектна работа в часо-
вете. Още по–сложно е обаче, да се работи по 
проект в извънучилищно време и да се осъщес-
тви като извънучилищна дейност. Трудно е, но 
при желание от страна на ученици, родители и 
учител, може да се осъществи и да се създаде 
красив, полезен и атрактивен продукт, с който 
децата заслужено да се гордеят.“ 

Разбира се, има и предпоставки, които под-
помагат прилагането на проектното обучение: 

• В местните училища децата работят по 
проекти от най-ранна възраст и това много 
подпомага работата им в това направление в 
неделното школо 

• Информационните технологии са 
добре усвоени на базово ниво в местните 
учебни центрове и децата си служат с лекота с 
тях; 

• Естественото детско любопитство, 
стремежът за изява в най-благоприятна свет-
лина подпомагат проектната дейност; 

• Работата по проекти помага на учени-
ците  да развият умения, които ще им бъдат 
нужни през целия  живот. 

В най-общ вид това са причините, които на-
лагат използването на проектния метод в обу-
чението по география и икономика в българс-
ките училища в чужбина. 

В неделните училища зад граница има ня-
колко възможности за  прилагането на геог-
рафско проектно-базирано обучение : 

• Като част от проект, който се разра-
ботва по литература или по история и цивили-
зации 

• Комплексен проект; 
• Като част от проект, който се разра-

ботва в извънкласна форма;  
• Проект с чисто географска основа. 
Практиката доказа, че работата по първите 

варианти може да се осъществи в най-голяма 
част от случаите качествено само,  ако учите-
лят, който работи с децата  е един и същ.  

Примери за смесени проекти, тези, при ко-
ито географските знания и умения са част от 
дейност, която се разработва по литература 
или по история и цивилизации са: 

• История и цивилизации: „Голямата ба-
зилика в Плиска“ , „Царският манастир Урвич 
и неговите монаси“, „Средновековният  град 
Червен“, мегапроекта „Април 1876“, минипро-
екти в голямата тема „Чантата на изследова-
теля“, проектна поредица „Манастирите в Бъл-
гария“ , „Твой един син, Българийо“ (Васил 
Левски), „Руско – турска война (1877-1878 
г.)“, „Цар Симеон I Велики“ , „Цар Йоан Асен 
II “;  

• Български език и литература: „Иван 
Вазов – живот и дело“, „Христо Ботев – живот 
и дело“, „Чуден,  чуден Чудомир“; 

• Извънкласна дейност: „Български ку-
линарни традиции в Каталуния“, „Моята 
първа книжка за животните“, „Комикс „Расте-
нията в България“ , „Обемен модел  на плане-
тата Земя“, „Змей“; 

• География и икономика: “Реки в Бъл-
гария“ , „Стара планина“, „Рила“, Защитени 
растения в България“ , „Защитени животни в 
България“, “Лековити растения в България“ , 
„Чудесата на карста“. 

Информация за всеки един от разработе-
ните проекти е публикувана в „Образователен 
блог“(Obrazovatelen blog) или в сайта „Българ-
ско училище в чужбина“ (Balgarsko uchilishte 
v chuzhbina), както и в сборници от педагоги-
чески форуми. 

Разработването на проект преминава през 
няколко етапа както за учениците, така и за 
учителя: 

• Подготвителен 
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• Оперативен 
• Продуктивен 
• Заключителен  
При първия етап учителят внимателно под-

бира темата на проекта. Поставя целите и за-
дачите към тях. Проучва различи източници на 
информация в домашната и в училищната би-
биотека (БНУ „Св. Седмочисленици“ Тара-
гона –Реус разполага с единствената българска 
библиотека в Каталуния).  Представя темата, 
целите и задачите пред учениците и родите-
лите. Цялостен детайлен план на дейностите 
се разработва заедно с учениците. Формират 
се екипи за работа (ако проекта е общ; при ин-
дивидуалните проекти тази стъпка е безпред-
метна). Преценява се къде, кога, пред кого и 
как ще се презентира готовия продукт от рабо-
тата на учениците. 

През втория етап   учениците се запознават 
с материалите по темата. Проучват географс-
ките особености на обектите. Трябва да отбе-
лежим, че често тази част от проектната дей-
ност е единствената, която се извършва в 
учебно време и е напълно съобразена с учеб-
ната  програма по география и икономика.   

Децата се запознават с максимален брой из-
точници по темата.  Записват се звукови фай-
лове, изработват се  елементи за електронни 
или хартиени книжки, комикси, табла, макети 
и др. Подготвят се маршрути, пътеводители, 
кръстословици, викторини, пъзели.   Подгот-
вят се елементи за изработване на клип: търсят 
се подходящи компютърни програми, изобра-
жения, музика. 

По време на продуктивния етап учениците 
изработват предвидения по план продукт – ма-
кет, клип, книжка, електронно или хартиено 

табло и пр. Тук се изготвя окончателния вари-
ант на въпросите, които ще бъдат зададени в 
следващия етап от проектната дейност на по-
канените гости. 

При четвъртия етап – заключителния– де-
цата представят продукта от работата си пред 
гости: родители, по-малки или по-големи уче-
ници. Разказват за целите, които са преслед-
вали с този проект.  Споделят възникналите 
проблеми и начините, по които са ги решили. 
Обясняват защо точно това е темата, по която 
за работили. 

Тук госитите се поставят в особена роля. Те 
трябва да решат тест (в Kahoot Envasion) или 
кръстословица във връзка с това, което еки-
пите са показали. Това е много емоционален 
момент, на който децата винаги се радват.  

Всеки проект завършва с анализ на постиг-
натото и с анкета, която допълва цялостната 
картина. В съответствие с резултатите се набе-
лязват и бъдещи дейности по география и ико-
номика. 

 
Заключение 
 
В българските неделни училища зад гра-

ница  има възможност да се използват раз-
лични методи на обучение. Един от най-про-
дуктивните, най-харесваните от децата и най-
атрактивните е методът на проектите или про-
ектно-базираното обучение. 

Той предоставя широко поле за изява на 
детското въображение и творчество и за усво-
яване, затвърждаване и развитие на знания и 
умения по различни учебни дисциплини. Това 
е един от начините да се приобщи българчето  
в чужбина към красивия свят на българската 
география.  

Приложения  
 

Фиг.  1. Прилагане на проектно-базирано обучение по география и икономика 
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Фиг. 2. Теория на Хауърд Гарнър за множеството интелигентности 
 

 
 
Фиг. 3. Етапи на проектната дейност 
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ABSTRACT: The article presents and discusses the problem of the development of speed-strength qualities 

in students of primary school age. They are one of the most important physical properties and underlying physi-
cal fitness. The practical realization of this task requires thorough knowledge, rational use of methods and 
means, but at the same time.pursuit of new and more effective forms of action in order to increase functionality 
and scientific rationalization of work in physical education at school. This is the goal that we set in the present 
study. Proceeding from the importance of the problem, we believe that our proposed model to optimize the 
development of speed-strength qualities in students of primary school age will be useful for anyone who has to 
work in respect elementary school. 
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Въведени 
 
Постоянна задача пред съвременното бъл-

гарско училище е да възпитава здраво, жиз-
нерадостно и добре развито физически младо 
поколение. Същевременно обаче с повишава-
нето на жизнения стандарт се увеличават и 
факторите, които влияят отрицателно върху 
хармоничното развитие на учениците. Акту-
алността на проблема за повишаване на фи-
зическата дееспособност нараства с широкото 
настъпване на научно-техническите постиже-
ния, урбанизацията и произтичащите от тях 
промени в условията на развитието и растежа 
на съвременното дете. 

Днес сред обществените и научно-
педагогически среди се заговори за необхо-
димостта от здравословен начин на живот, от 
равновесие между умствено и физическо на-
товарване. В днешно време все повече се уве-
личава прекомерната умствена претоваре-
ност, като съществено намалява двигателната 
активност. Данни от проведени изследвания 
показват физическа дееспособност, незадово-
ляваща изискванията. Висок е процента на 
учениците, които както по отношение на 
комплексната оценка, така и за отделните 
качества значително изостават в сравнение с 
учениците от други европейски страни.[3] 

Повишеното внимание към развитието на 
физическите качества е в тясна връзка с гри-
жата за всестранното развитие на личността и 
нейната готовност за пълноценна жизнена 
реализация. Издигане нивото на тези качества 
винаги  е било първостепенна задача на учеб-
ния процес по физическо възпитание. Пра-
вилното физическо, двигателно и функцио-
нално развитие на учениците, както и укреп-
ване на здравето е основна задача на физи-
ческото възпитание в началното училище. 
Известно е, че след постъпване на децата в 
училище двигателната им активност значи-
телно намалява. Това води до редица откло-
нения в здравословното им състояние и сни-
жаване на общата работоспособност. Висок е 
процента на учениците с обезитас, неврози, 
гръбначни изкривявания, хипертония, диабет. 

Именно поради тази причина, напоследък 
особено внимание се отделя на проблема за 
развитие на скоростно-силовите качества на 
малките ученици. Те са едни от най-важните 
физически качества и изграждат основата на 
физическата дееспособност Практическото 
реализиране на тази задача изисква не само 
задълбочено познаване, рационално използ-
ване на методите и  средствата, но и търсене 
на нови по-ефективни форми на въздействие 
с цел повишаване на функционалните въз-
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можности и научно осмисляне на работата по 
физическо възпитание в училище.[2] 

Такава е целта, която си поставихме в нас-
тоящето изследване. Изхождайки от важност-
та на проблема, считаме, че предложените 
средства за оптимизиране на скоростно-
силовите качества при учениците от начална 
училищна възраст ще бъде от полза за всеки, 
който има отношение към работата по физи-
ческо възпитание в началното училище. 

Целта на настоящото изследване е, да се 
изгради система от средства за оптимизиране 
развитието на скоростно-силовите качества 
при 9-10 годишните ученици. 

Задачи на изследването: 
1. Да се изгради примерен модел на средс-

тва за оптимизиране развитието на скоростно-
силовите качества при учениците от начална 
училищна възраст. 

2. Да се проследи динамиката на развитие 
на скоростно-силовите качества при контрол-
ната и експериментална група. 

Изследването проведохме с два трети кла-
са от НБУ”Михаил Лъкатник” гр. Бургас. 
Учениците от единия клас определихме за 
контролна група /К/, а учениците от другия 
клас за експериментална група /Е/. Средна 
възраст на учениците 9,5 години. На изслед-
ваните деца заснехме изходни и крайни дан-
ни, по специализирана тестова батерия, за 
периода от 09. 2014г. до 02. 2015г. Учениците 
от група /К/ работеха по традиционната учеб-
на програма, а учениците от група /Е/ по 
предложения от нас модел, включващ двига-
телни дейности със скоростно-силов харак-
тер. 

 
Тестова батерия: Бягане 25 м, Бягане 50 

м., Скок на дължина от място с два крака, 
Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце 
над глава, 200 м. гладко бягане.[1] 

Модел за развитие на скоростно-силови 
качества при 9-10 годишните ученици 

Тренировъчни средства 
Специализирани бегови упражнения 
 Бягане с високо изнасяне на коленете; 

Бягане с изнасяне на подбедрицата; Ситно 
бягане; Подскочно бягане; Странично бягане; 
Есобразно бягане; Ускорително бягане; От-
сечки от 20-30 м. 

Контролни пробягвания 
 На 25 м.; На 50 м.; Усъвършенстване 

бързината на двигателната реакция; Линейни 
и кръгови насрещни щафети на 15-20 м. 

Подвижни игри 
 „Търси водача си”; „Околосветско пъ-

тешествие”; „Ястребът иде; „Подскачащите 
капитани; „Столици; „ Ъглова топка”; „Бий и 
бягай”; „Баскетбол”; Щафетни игри; Скорос-
тно подготвителни игри. 

Подскочни движения 
 Вертикални подскоци; Подскоци с два 

крака над рингче, конус, топка; Многоскоци; 
Отскок с един крак; Щафетни игри с носене, 
хвърляне, подскачане. 

Упражнения по двойки с преодоляване 
на взаимното съпротивление 

 „Петльов бой”; „Кой ще изтегли дру-
гаря си”; Специализирани комплекси с 
гирички и 1 кг. плътна топка за подобряване 
на мускулната сила; Пренасяне на другар по 
начин „кресло” на различни разстояния, пре-
насяне на гимнастическа пейка. 

Общоразвиващи упражнения 
 Раменен пояс; Тазобедрени стави; 

Гръбначен стълб; Упражнения по двойки за 
гъвкавост; Земни упражнения; Щафетни игри 
с лазене, провиране, прескоци, прекатерване. 

Акробатически упражнения 
 Кълбо напред; Кълбо назад; Скок 

кълбо; Стойка на ръце; Странично колело; 
Упражнения с тояжка. 

Подвижни и скоростно-подготвителни 
игри 

 „Топка над въже”; „Бийте средните”; 
„Топка над глава”; „Топка в тунел”; „Прех-
върли топката”. 

 
Анализ на получените резултати 

След обработка на резултатите и анализи-
райки получените данни, установихме, че 
разликите между изходните и крайните пос-
тижения на учениците от всяка група 
/контролна и експериментална/, както и раз-
ликите на крайните резултати на двете групи 
са статистически достоверни, тъй като за 
всички тях Р>95%. Беше установен статисти-
чески значим прираст на резултатите в края 
на експерименталния период в сравнение с 
изходните данни по всички показатели, чрез 
които беше определено нивото на скоростно-
силовите качества. 

На таблица 1 са отразени изходните и 
крайни данни, получени при замерването на 
двете групи по показателя „Бягане на 50 м. 
(Диаграма 1). 
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Таблица 1. Бягане 50 м. 
 

 
Групи 

 
 

 
 

Изходни данни 

 
 

Крайни данни 

 
 

Критерии 

Разлика на 
средния  
прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  

Е 9,79 0,47 4,8 9,02 0,31 3,43 96 0,77   0,56 
К 10,01 0,58 5,79 9,8 0,51 5,20 98 0,21 

 

 
 
Диаграма 1. Бягане 50 м. 
 
Тестът „Бягане 50 м.” отразява влиянието 

на експерименталната методика върху разви-
тието на физическите качества на изследва-
ните ученици. Със своята специфична харак-
теристика беговата дисциплина ни осигурява 
по-бързо изработване на двигателния дина-
мичен стериотип. Резултатите от изходните 
замервания показват почти еднакви стойнос-
ти на контролната и експерименталната гру-
па. В края на изследването резултатите на 
двете групи са се подобрили, като значително 
по-осезаемо е подобрението при експеримен-
талната група. Времето за пробягване на 50 м. 
се е подобрило от 9,79 на 9,02 за експеримен-

талната група и от 10,01 на 9,8 за контролната 
група. Считаме, че това се дължи на ефектив-
ността на специфичните средства за развитие 
на отделните елементи на бързината и в ре-
зултат на системното натоварване през изс-
ледвания период. В подкрепа на това твърде-
ние е и фактът, че разликата от 0,56 сек. на 
средните прирасти е в полза на експеримен-
талната група. 

Когато разглеждаме резултатите от бяга-
нето на 25 м. /таблица 2/ се отчита , че двете 
групи /контролна и експериментална/ са поч-
ти на едно и също ниво. (Диаграма 2). 

 
Таблица 2. Бягане 25 м. 

 
 

Групи 
 
 

 
 

Изходни данни 

 
 

Крайни данни 

 
 

Критерии 

Разлика 
на 

средния 
прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  
Е 4,4 0,62 14,5 4,0 0,60 15 88 0,4 0,2 
К 4,7 0,68 14,4 4,5 0,66 14,6 97 0,2 
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Диаграма 2. Бягане 25 м. 
 
Докато средните стойности при контрол-

ната и експериментални групи са съответно 
4,7 и 4,4 сек. в началото на експеримента, то в 
края на експеримента за постигане на ново 
качествено ниво на скоростно-силовите ка-
чества на учениците, тези стойности са 4,4 за 
експерименталната група и 4,7 за контролната 
група. От тестовете е видно, че експеримен-
талната група е подобрила средния резултат с 
0,4 сек., а контролната с 0,2 сек. 

Получените данни са отражение на стре-
межа на учениците за пълна личностна изява 

в щафетните игри. Беговите тестове на къси 
разстояния 25 и 50 м. са изключително точен 
критерий за състоянието на изгражданите от 
нас скоростни качества чрез разумна и прак-
тически осъществима технология на работа в 
часовете по физическо възпитание в начален 
курс на обучение. 

Таблица 3 отразява състоянието на учени-
ците в началото и в края на експеримента. 
(Диаграма 3). 

 
Таблица 3. 200 метра гладко бягане 
 
 

Групи 
 
 

 
 

Изходни данни 

 
 

Крайни данни 

 
 

Критерии 

Разлика на сред-
ния прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  

Е 46,4 2,9 6,25 41,6 2,8 6,7 99 4,8 3,6 
К 48,4 3,0 6,20 47,2 2,9 6,14 98 1,2 

 
 
Диаграма 3. 200 метра гладко бягане 
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Близките стойности на постиженията на 
експерименталната група 46,4 сек. и контрол-
ната група 48,4 в началото на експеримента 
ни въвеждат в сравнително идентична начал-
на база. След методическа работа в края на 
експерименталния период измерените резул-
тати на експерименталната и контролна групи 
значително се промениха. Качествено бе из-
менението на експерименталната група, къде-
то Х2=41,6 сек., а на контролната Х2=47,2 
сек. Разликата на средния прираст 3,6, която е 
в полза на експерименталната група говори, 
че системното приложение на средствата от 
примерната методика са основен катализатор 
на трайни промени в детския организъм. Тес-
тът 200 м. за учениците от трети клас се явява 
като показател за издръжливост. Опорно-
двигателния апарат и функционалните въз-
можности на учениците в тази възраст не 

позволяват работа, използваща скоростно-
силови възможности за по-дълги разстояния 
от 50 м. Ето защо, когато заснехме резултати-
те от бягането на 200 м. и ги анализирахме, 
търсим кое от посочените методически средс-
тва повлиява положително получените резул-
тати. Считаме, че многократното повторение 
но щафетните игри се доближава до 200 мет-
ровото разстояние и това ни дава основание 
да твърдим,че учениците са получили адек-
ватна подготовка за пробягване на по-дълги 
разстояния. 

Разглеждайки изложените данни получени 
при замерването на двете групи по показателя 
„Скок на дължина от място с два крака”, отк-
риваме положителни промени в развитието на 
взривната сила на долни крайници, по-
осезаемо при децата от експерименталната 
група./таблица 4/. (Диаграма 4). 

 
Таблица 4. Скок на дължина от място с два крака  

 
 

Групи 
 
 

 
 

Изходни данни 

 
 

Крайни данни 

 
 

Критерии 

 
Разлика 

на 
средния 
прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  
Е 129,4 0,2 0,15 168,6 0,2 0,12 99 39,2 26,8 
К 143,8 0,2 0,14 156,2 0,1 0,05 98 12,4 

 

 
 
Диаграма 4. Скок на дължина от място с два крака  
 
В началото на експеримента резултатите 

на контролната група са по-добри от тези на 
експерименталната група, но разликата е дос-
товерна, защото Р=98%. В края на експери-

мента отчитаме повишение на резултатите от 
143,8 на 156,2 за контролната група и от 129,4 
на 168,6 за експерименталната група. Пости-
жението на експерименталната група е с 12,4 
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по-високо от това на контролната група, кое-
то недвусмислено доказва, че новата методи-
ка за средствата на оптимизиране има бла-
гоприятно отношение за изменението на 
взривната сила на долните крайници-
компонент на скоростно силовите качест-
ва.Още по-показателен е средния прираст на 
резултатите. При контролната група той е 
12,4, а при експерименталната група 39,2. 
Разликата от 26,8 е в полза на експеримен-

талната група. Значителното подобрение при 
експерименталната група се дължи безспорно 
на специализираните упражнения изпълнява-
ни от децата работещи по предложения от нас 
модел. 

Значителни промени са настъпили и с 
взривната сила на горни крайници, измерена 
с теста „Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две 
ръце над глава”/таблица 5/. (Диаграма 5). 

 
Таблица 5. Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава 

 
 

Групи 
 
 

 
 

Изходни данни 

 
 

Крайни данни 

 
 

Критерии 

Разлика 
на 

средния 
прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  
Е 4,02 0,7 17,4 4,62 0,6 12,9 98 0,6 0,33 
К 3,58 0,57 15,9 3,85 0,6 12,9 99 0,27 

 
 

 
 
Диаграма  5. Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава 
 
Постиженията  края на експеримента са се 

повишили от 4,02 на 4,62 м. за експеримен-
талната група и от 3,58 на 3,85 м. за контрол-
ната група. Прирастът на експерименталната 
група, сравнен с този на контролната е съот-
ветно 0,6 и 0,27, което е почти двойно в полза 
на експерименталната група. Определено 
считаме, че това се дължи на предложените 
от нас щафетни игри със скоростно силов 
характер, които натоварват многократно мус-
кулатурата на горните крайници и раменния 
пояс. 

 
 

Заключение 
 
От направените изследвания определено 

можем да твърдим, че измерената издръжли-
вост, скоростно-силови възможности, взривна 
сила на горни и долни крайници бележат доб-
ри резултати чрез приложените средства за 
оптимизиране развитието на скоростно-
силовите качества при учениците от начална 
училищна възраст. 

Анализът на резултатите на физическата 
дееспособност на изследваните деца, недвус-
мислено потвърждават постигане на целта на 
настоящето изследване. Приложеният от нас 
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модел за оптимизиране развитието на скорос-
тно-силовите качества при децата от 9-10 
годишна възраст, води до по-голяма ефектив-
ност при развитието на скоростно-силовите 
качества на учениците. 

 
Изводи 

 
1. Проследяването на показателите за фи-

зическата дееспособност на учениците от 
трети клас във времето показа, че те се харак-
теризират с различна динамика на изменение, 
като при всички се наблюдава плавно увели-
чение. 

2. По отношение на използваните средства 
за оптимизиране на скоростно силовите ка-
чества, учениците от експерименталната гру-
па показват по-високи резултати по всички 
тестове за физическа дееспособност, превъз-
хождат осезаемо връстниците си от контрол-
ната група. 

3. Целенасоченото и системно приложение 
на средствата за оптимизиране на скоростно- 
силовите качества в уроците по физическо 
възпитание, до голяма степен допринася за 

оптимизиране на двигателната активност на 
учениците от трети клас. 
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ABSTRACT: Bilingual education is broadly defined as the use of two languages as media of instruction with 

the goal of achieving proficiency in both languages. As it is impossible to separate language and culture, the 
term bilingual education also involves the concept of bicultural education. The present article focuses on the 
various types of bilingual education in terms of bilingual outcomes among students and the role of the teacher as 
a provider of academic content in two languages, as well as the one helping students adapt to two different 
cultures. A survey of the research literature reveals that there are several types of bilingual educational 
programmes, which range from transitional to heritage models. The various education models reflect the role of 
different languages in each society and the purposes they serve in the respective educational system. 
Educational programmes that are truly bilingual in nature and are supported by their communities are likely to 
result in academic success for their students. This article also reveals some of the challenges of the language 
immersion models, bilingualism, biliteracy and intercultural skills development. Research has shown that 
students who perform well in their native language also perform well academically in a second target language. 
Immersion students build strong second language knowledge upon which to continue moving toward full 
proficiency and to develop proficiency in subsequent languages. They have enhanced levels of meta-linguistic 
awareness, greater cognitive flexibility, better social interaction skills, understanding, tolerance, appreciation 
and respect for other languages and cultures. Being able to use more than one language effectively increases 
one’s ‘wealth’ because it allows one to interact with others in various social contexts. 

Кey words: bilingual education, bilingualism, CLIL, language immersion  
 
Билингвалното образование се различава 

от традиционните програми за езиково обу-
чение, в които е включен втори или чужд 
език като предмет, тъй като учебното му съ-
държание е на два езика, които се използват 
като средство за преподаване. Изборът на 
езиците на обучение е истинско предизвика-
телство за развитието на качествено образо-
вание, тъй като езикът се разглежда не само 
като средство за комуникация, но и като ва-
жен аспект от културната идентичност. Из-
ползването на два езика в образованието води 
началото си от древни времена. 16 000 плочи, 
открити в Алепо, Сирия през 1977 г., са дока-
зателство за това, че двуезичното обучение 
датира от 4000-5000 години. Плочите се из-
ползват, за да научат децата да четат и пишат 
на еблаитски (семитски език, говорен в град 
Ебла, древна Сирия) и шумерски, който е 
класически свещен език [6]. Гръцко-
латинското двуезично образование е начин да 
се образоват момчета от римски аристокра-
тични семейства, от които се очаква да научат 

езика на гръцката цивилизация. Билингвално-
то образование се популяризира през втората 
половина на двадесети век, тъй като учили-
щата са средище на ученици с разнообразен 
езиков и културен произход. Фъргюсън пред-
ставя десет примера за разнообразните цели 
на двуезичното образование:  асимилиране на 
индивиди или групи в основния поток на об-
ществото; социализирането им с цел пълно-
ценно участие в дадена езикова общност; 
обединяване на дадено многоезично общест-
во; единство на мултиетническа, мултипле-
менна или мултинационална, езиково много-
образна държава; даване възможност на хора-
та да комуникират с външния свят;  осигуря-
ване на езикови умения, които са продаваеми, 
подпомагане на заетостта и поддържане на 
обществения статут;  запазване на етническа-
та и религиозна идентичност; посредничество 
между различни езикови и политически общ-
ности; разпространение и употреба на автох-
тонен език, социализиране на цялото населе-
ние; укрепване на елитните групи и запазване 
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на тяхната позиция в обществото; осигурява-
не равнопоставен статус на езиците с нерав-
ностойно положение в ежедневието; задълбо-
чаване на разбирането за езика и културата 
[5].  

В рамките на Европейския съюз се насър-
чава двуезичното образование под егидата на 
CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) или съдържателно езиково интегри-
рано обучение. CLIL е термин, който включва 
всяка програма, при която се използва втори 
език за преподаване на нелингвистично съ-
държание. Европейската рамка за обучение на 
учители по метода CLIL (The European 
Framework for CLIL Teacher Education) пре-
доставя съвкупност от принципи и идеи за 
разработване на учебни програми за профе-
сионалното развитие на учители в тази об-
ласт. Учителите, които предприемат CLIL, 
трябва да бъдат подготвени и да придобиват 
множество видове експертни познания по 
даден предмет, както и по чужд език, добри 
практики в преподаването и ученето и интег-
рацията на CLIL в дадена образователна инс-
титуция. Европейската комисия използва 
термина "многоезично образование", за да се 
позовава на своята политика при овладяване 
на майчин език и два чужди езика и насърча-
ва обучението на учителите, за да повишават 
езиковите си компетентности и да се поощри 
преподаването на неезиково съдържание на 
чужд език. Отделът за езикова политика на 
Съвета на Европа предлага концепцията за 
многоезичието като вътрешна способност на 
всички носители да използват и да учат са-
мостоятелно или чрез преподаване, повече от 
един език. Практиката да се прилага мулти-
лингвално обучение в образователните степе-
ни и за различни цели е определена в Общата 
европейска езикова рамка като способност 
"да използват езици за целите на комуника-
цията и да участват в интерукултурни дей-
ности, в които даден човек, разглеждан като 
социален индивид, притежава умения на ня-
колко езика на различни нива и опит от ня-
колко култури. " От тази гледна точка целта 
на езиковото обучение е променена и не се 
разглежда като перфектното овладяване на 
един, два или дори три езика, изолирани един 
от друг, с естествен носител, който служи 
като идеален модел. Вместо това, целта е да 
се развиват езикови репертоари, в които 
всички езикови способности имат място. Това 
налага езиците, предлагани в образователните 
институции, да бъдат диверсифицирани и да 

се даде възможност за развиване на плури-
лингвистична компетентност (Съвет на Евро-
па, 2001). ЮНЕСКО приема през 1999 г. тер-
мина "многоезично образование" в резолюци-
ята General Conference Resolution, за да се 
позове на използването на поне три езика 
(майчин език, регионален или национален 
език и международен език) в образованието. 
Резолюцията подкрепя възгледа, че специ-
фичните нужди на отделни, обособени в кул-
турно и езиково отношение общности, могат 
да бъдат разрешени само чрез многоезично 
образование. Съществуват три основни ръко-
водни принципа, общи за всички документи и 
препоръки, изготвени от ЮНЕСКО:  

1.  Важността на обучението по майчин 
език като средство за подобряване на качест-
вото на образованието чрез изграждане на 
знания и опит на учениците и учителите.  

2. Значението на двуезичното и/или мно-
гоезичното образование на всички нива на 
образованието като средство за насърчаване 
както на социалното равенство, така и на ра-
венството между половете и като ключов 
елемент на езиково многообразните общест-
ва.  

3. Значението на езика като основен еле-
мент на интеркултурното образование, за да 
се насърчи разбирателството между различ-
ните групи от населението и да се гарантира 
спазването на основните права.  

Важно е да се спомене разликата между 
овладяването и изучаването на даден език. 
Лингвистите ясно разграничават двете поня-
тия. Няколко фактора, каквито са степента на 
контакт с езика и нивото на владеене, про-
дължителността на пребиваване в съответната 
езикова среда и възрастта за изучаване влияят 
върху овладяването на втори език. Налице е 
тенденция за придобиване на по-естествен 
подход при изучаване на втори език в образо-
вателна среда, развиване на комуникативна 
компетентност по неформален начин. Прог-
рамите за многоезично обучение предполагат 
следните етапи в провеждането му:  

Етап I - обучението се провежда изцяло на 
майчиния език на детето.  

Етап II - изграждане на гъвкавост на май-
чиния език (L1). Въвеждане на втори език 
(L2).  

Етап III - развиване на устна компетент-
ност на L2. Развиване на грамотност на L2.  

Етап IV – употреба L1 и L2 за учене през 
целия живот.  
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Моделът "обща базисна компетентност" 
(CUP) или "теорията за единия балон", описа-
на от Къминс, предполагат, че уменията, 
включващи потрудни задачи (като грамот-
ност, усвояване на съдържание, абстрактно 
мислене и разрешаване на проблеми), са об-
щи за всички езици. Моделът CUP е илюст-
риран с "двойната метафора на айсберга" и е 
в основата на хипотезата, наречена хипотеза 
за лингвистичната взаимозависимост. Тази 
хипотеза, представена като "двоен айсберг", 
предполага, че всеки език съдържа повърх-
ностни характеристики; в основата на тези 
повърхностни проявления на езика обаче са 
уменията, които са общи за различните езици. 
Следователно компетентността на изучава-
щия втори език зависи отчасти от степента на 
компетентност, която вече е постигната в L1, 
тъй като двуезичните индивиди могат да 
прехвърлят умения от своя първи език на своя 
втори език. Ако L1 е силно развит, това ще 
окаже положително влияние върху усвоява-
нето на L2. Въпреки това, ако степента на 
развитие на L1 е слаба или неадекватна за 
определен когнитивен етап, ще представлява 
трудност за учащия да постигне необходимо-
то ниво на компетентност на L2. Тази хипоте-
за получава широка подкрепа, тъй като съ-
ществуват много изследвания, които показ-
ват, че владеенето на L1 има пряко влияние 
върху по-късното усвояване на L2. Също така 
се нарича обогатяващ принцип на адитивното 
двуезичие и обяснява връзката между двуези-
чието и познанието, подкрепяйки идеята, че 
индивидите с висока степен на владеене на 
двата езика имат когнитивни предимства по 
отношение на езиковата и когнитивната гъв-
кавост, докато ниските нива на владеене и на 
двата езика водят до когнитивен дефицит. 
Тази хипотеза освен това описва трите вида 
билингвални умения (свободни, частични и 
ограничени) и два различни процеса на би-
лингвизъм: адитивен и субтрактивен билинг-
визъм [3]. Изследванията на Къминс показват, 
че тъй като учениците владеят гладко ежед-
невния разговорен език, "учителите не осъз-
нават необходимостта от експлицитно препо-
даване на академичен език”. Академичните 
постижения на учениците трябва да се под-
държат, а много билингви не успяват да запа-
зят потенциала си, след като първоначално са 
постигнали добър напредък. Къминс твърди, 
че това се дължи на неразбиране от страна на 
учителите на процеса на усвояване на езика. 
Необходимо е да се съсредоточи вниманието 

на учащите върху развитието на когнитивна 
академична езикова компетентност (CALP). 
Той създава метафората на айсберга, където 
базисните междуличностни комуникационни 
умения (BICS) се отнасят до повърхностни 
характеристики като разбиране, разумно про-
изношение и овладяване на основния речник 
и граматика, докато на по-дълбинно ниво 
използваме езика, за да анализираме и синте-
зираме информация и да оценяваме, интерп-
ретираме и правим заключения. Според 
Къминс владеенето на езици може да бъде 
концептуализирано в два последователни 
етапа. Единият се отнася до степента, в която 
идеите са контекстуализирани, а другият до 
сложността на тези идеи. Концептите, които 
могат да бъдат илюстрирани чрез реални и 
познати примери, са силно контекстуализи-
рани за разлика от абстрактните идеи, които 
трудно могат да бъдат илюстрирани и са 
чужди на опита на учениците. Дори и слож-
ните идеи могат да бъдат разбрани, ако са 
приложени към позната ситуация, докато 
простите понятия може да се окажат по-
трудни за разбиране, ако са написани, а не 
обсъждани устно [4].  

Като подчертават многоизмерността на 
билингвалното образование, лингвистите 
предлагат различни класификации, отразява-
щи ролята на отделните езици във всяко об-
щество и целите на съответната образовател-
на система. Съществуват класификации спо-
ред преподаваните езици, учебните мотиви и 
методи, държавната политика и отношението 
на обществото към двуезичието. Една от пър-
вите подробни класификации на билингвал-
ното образование е направена от Маки, който 
описва 90 различни модела на мултилингвал-
ни училища и разглежда като променливи 
майчиния език на ученика, езика на учебната 
програма, езиците на училищната общност и 
социалното положение от тези езици в този 
регион и по света [7]. Друг подход към кате-
горизирането на типовете двуезично образо-
вание е да се изследват целите на това обра-
зование. Най-често разграничаването им е 
между преходно и поддържащо двуезично 
образование. Преходното двуезично образо-
вание има за цел детето да направи преход от 
миноритарния език към доминиращия, мажо-
ритарен език. Социалната и културна асими-
лация и овладяване на мажоритарния език е 
основната цел. Преходните билингвални 
програми са двуезични само в началния етап, 
но крайната цел очевидно не е двуезичието 
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или толерантността. Целта на преходната 
двуезична програма е евентуално монолинг-
вално преподаване и изучаване, обикновено 
на доминантния език. В резултат на това се 
утвърждава доминиращата култура и иден-
тичност. При поддържащото двуезично обу-
чение L1 остава на такова равнище, че да 
може да се превърне в основа за изучаване на 
L2, но L1 не се развива или разширява. Чувс-
твото за културна идентичност на детето се 
засилва и се потвърждават правата на една 
етническа малцинствена група в съответната 
нация. Според Бейкър съществуват "слаби" и 
"силни" форми на двуезично образование в 
зависимост от езиковите цели на всеки тип 
програма. "Слабите" водят до асимилация на 
езиковите малцинства, а не до поддържането 
на езиците им в страната и културен плурали-
зъм [1].  

Езиковата имерсия е метод за преподаване 
на език, обикновено втори език, при който 
целевият език се използва както като съдър-
жание, така и като средство за обучение. По-
добряването на двуезичното образование е 
резултат от канадските образователни експе-
рименти. Методът „имерсия” е иницииран в 
Монреал, през 1965 г. В литературата са де-
финирани три основни вида имерсия: пълна, 
частична и двупосочна. Двупосочните имер-
сионни програми интегрират ученици от ези-
ково малцинство и ученици от езиково мно-
зинство в една и съща класна стая. Резултатът 
е адитивен билингвизъм, при който първият 
език и култура продължават да се развиват и 
поддържат, докато се усвоява вторият език. 
Преподаването изцяло на доминантен език на 
деца от езиково-малцинствени групи не се 
счита за имерсионно обучение. Swain и 
Johnson определят основните и променливите 
характеристики на имерсионните програми:  

1. Вторият език е средство за преподава-
не. 

2. Имерсионната програма съвпада с 
местната учебна програма по първи език.  

3. Училището насъчава развитието на 
първия език.  

4. Адитивен билингвизъм.  
5. Излагането на втория език до голяма 

степен се ограничава до класната стая.  
6. Учениците влизат със сходни (огра-

ничени или несъществуващи) нива на владее-
не на втория език.  

7. Всички учители са двуезични.  

8. Културната идентичност на класната 
стая съвпада с тази на езиковата общност на 
L1 [8].  

Освен езиковата имерсия съществува дру-
га "силна форма” на двуезично обучение. 
Това се случва, когато децата от езиковите 
малцинства използват своя местен, етничес-
ки, домашен или наследствен език в учили-
щето като средство за обучение и целта е 
пълно двуезичие. Целта е ревитализиране на 
местния език. Говоренето на наследствен език 
често е важна част от бикултурализма. Бикул-
турализмът (biculturalism) представлява пота-
пяне в две отделни култури, включващи учас-
тие в традиционни наследствени практики 
като храна, облекло, семейни традиции, фол-
клор и изкуство и т.н. Развитието на бикул-
турна идентичност може да има положително 
въздействие върху двуезичния индивид по 
отношение на допълнителните знания, които 
той или тя придобива вследствие на принад-
лежността към повече от една култура. Тъй 
като езикът е основен аспект в нея, препода-
вателите в двуезичните програми трябва да 
могат да накарат учениците да поддържат 
наследствения си език, за да могат да съхра-
нят ключовите аспекти на своята култура. 
Френският социолог Bourdieu обвърза обра-
зованието с възпроизводството на обществе-
ния ред. В училищата учениците придобиват 
културен капитал, т.е. знания, способности и 
стратегии, свързани с представянето на лич-
ността си. Лингвистичният капитал или спо-
собността да се използват подходящи норми 
на езика също са от съществено значение [2].  

Използването на повече от един език ефек-
тивно увеличава "богатството" на човек, за-
щото позволява взаимодействието с другите в  
различни социални контексти.  

Предвид уникалния характер на двуезич-
ните програми билингвалното обучение е по-
голямо предизвикателство, отколкото моно-
лингвалното. От учителите в двуезичните 
училища се очаква да преподават грамотност 
на майчиния език, комуникативни езикови 
умения на екзогенния език и съдържанието на 
учебните програми и на двата езика. Въпреки 
че комуникират с учениците единствено на 
втория език, те са в състояние напълно да 
разбират и да реагират адекватно, тъй като 
учениците използват своя майчин език. Пора-
ди факта, че езикът не е статичен, задачата на 
учителите е не само да поддържат езика, но и 
да развиват неговите академични функции, 
както и тези на другия език. Успешните двуе-
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зични образователни модели са хетероглосни, 
основани на двуезичен и бикултурен модел на 
общността и търсене на равенство, като съ-
щевременно въвеждат множество езици и 
идентичности.  
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АСОЦИАТИВНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ КАТО МЕДОТ ЗА ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА 
КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 
Пенка Вълчева 

 
ТНЕ ASSOCIATIVE EXPERIMENT AS A METHOD FOR ASSESSING LANGUAGE 

COMPETENCE IN PRESCHOOL AGE 
 

Penka Valcheva 
 
ABSTRACT: This article presents the results of a free associative experiment conducted among 50 children 

in the fourth age group. The aim of the present study was to establish the strength of the various associative 
connections of children in preschool age (6-7 years). Each child was read 20 words without context. The words 
reactions with which the children responded immediately after hearing the word were recorded. The criteria for 
diversity and accessibility were taken into account when selecting the words-incentives. Different parts of the 
speech were included, which are simple enough, specific and do not require special knowledge. In choosing the 
nouns, we focused on familiar natural objects, plant and animals, we also used technical words and abstract 
concept. Among the verbs we chose actions related to the everyday life of the children, as well as words for 
expressing personal attitude, and when choosing the adjectives, we focused mainly on qualitative adjectives, 
which name sensory sensations. From the adverb we included words often used by children for way, quantity, 
place and time. The analysis of the results revealed a high frequency of dominant associations in words, which 
as parts of speech are nouns, verbs and adverbs. Adjectives are dominated by non-singular associations. In a 
situation of associative experiment, in order to perceive and react to a stimulus word that is out of the situation 
and out of context, the child immediately and involuntarily includes it in the context not only of his previous life 
and emotional experience, but also of his linguistic experience. Therefor, the results of the present associative 
experiment are indicative of children’s language competence, because their associations reflect not only their 
knowledge of the world, but also their knowledge of the language.   

Key words: associative experiment, preschool age, language competence  
 

Асоциацията представлява „смислово съ-
биране и свързване на една идея, образ, поня-
тие, факт и т. н. с друго на базата на сходство, 
контраст или обективна връзка, удостоверена 
от човешкия опит”. (Кършакова, 2002: 102) 
Асоциативният експеримент е методика, коя-
то има за цел да регистрира словесните асо-
циации на голям брой хора спрямо едни и 
същи думи-стимули, които им се подават и на 
които те трябва да реагират посредством ду-
ми-реакции или думи-отговори. Този метод  
намира приложение при изследване  на реч-
никовото богатство на децата в предучилищ-
на възраст. 

Асоциативният експеримент позволява да 
се опишат асоциативните полета на думите – 
стимули. Асоциативното поле се изгражда от 
асоциациите, получени в отговор на зададе-
ния стимул. Всяко асоциативно поле разкрива 
семантичните граници, в които се движат 
представите и оценките на хората за дадена 

реалия, която е обозначена посредством сти-
мула: обект, субект, понятие, факт, събитие, 
явление, ценност, качество и т. н. (Пехлива-
нова, 2003: 157)   

А. А. Залевска заключава, че асоциативни-
те полета показват фундаменталната роля на 
многостепенните връзки на една дума стимул 
за подреждането на знанията на човека за за-
обикалящия го свят и същата роля на тези 
връзки за оперирането със същите знания при 
комуникация. От това следва, че използвайки 
една дума в речта, човек подсъзнателно отчи-
та актуализираната чрез тази дума система от 
знания. (Залевска, 200: 161) 

Асоциативните връзки, достъпни за децата 
в предучилищна възраст,  могат да бъдат кла-
сифицирани по следния начин: 

1. Звукови асоциативни връзки 
Основна характеристика на този вид асо-

циативни връзки е звуковото сходство между 
стимула и реакцията при отсъствието на 
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смислова връзка между тях. Асоциациите по 
звуково сходство са вид парадигматични асо-
циации, които присъстват в асоциативните 
речници на различните езици и във всички 
съвременни класификации, макар и под раз-
лични названия. Дж. Милър ги нари-
ча асонанси, А. П. Клименко – фонетични 
асоциации, Е. Герганов – асоциации по звуко-
во сходство. (Кирова, 2011) 

Асонанс: печка-мечка  
2. Парадигматични асоциативни връзки 
Този вид връзки са налице при всяка асо-

циация, в която реакцията е свързана  със 
стимула с някаква семантична връзка (Reber 
1985: 59). 

Парадигматичните асоциативни връзки 
могат да бъдат много разнообразни. У Арис-
тотел това са асоциациите по сходство и по 
контраст.  

Контраст: сух-мокър  
Сходство: ремонтирам – поправям  
В своето произведение “За паметта и спо-

мена” Аристотел говори за три принципа (за-
кона) на асоциациативна връзка между еле-
менти на съзнанието, било то възприятия, 
представи или понятия, при която появата на 
даден елемент води до възпроизвеждането на 
друг елемент. Тези три принципа са: 1. по 
сходство, 2. по контраст и 3. по контигуитет 
(едновременност или последователност във 
времето). (Речник по психология 1989: 32). 

 От класификацията на Дж. Милър към то-
зи вид спадат асоциациите по контраст, под-
чинение, съподчинение, обобщение, част-
цяло, цяло-част, егоцентризъм, еднокорени 
думи (по Слобин и Грин 1976: 140).  

Контраст: голям-малък 
Подчинение: животно-куче 
Съподчинение: ябълка-праскова 
Обобщение: спанак-зеленчук 
Част-цяло: ден-седмица 
Цяло-част: къща-стая 
Егоцентризъм: успех – аз трябва 
Еднокоренни думи: уча-учение 
Като цяло простите парадигматични асо-

циации са основен вид връзки в рамките на 
един език. Трудно е да се приведат обаче ня-
какви статистически данни за техния брой и 
процентно съотношение с другите видове 
асоциативни връзки поради отсъствието на 
подобни данни в асоциативните речници. По 
наблюдения на Лиляна Кирова  най-широко 
представени в рамките на един език са случа-
ите, когато между думата-стимул и думата-

реакция са налице синонимни, антонимни или 
йерархични отношения. (Кирова, 2011) 

3. Синтагматични асоциации 
Според определението на А. Ребър (Reber 

1985) синтагматична е всяка асоциация, къде-
то реакцията е дума, която би могла синтак-
тично да следва в изречение или словосъче-
тание. Всъщност реакцията при този вид асо-
циативни връзки може не само синтактично 
да следва, но и да предшества стимула (Киро-
ва, 2011) 

В класификациите този вид асоциации фи-
гурират под различни названия. При Аристо-
тел това са асоциациите по контигуитет – ед-
новременност или последователност във вре-
мето. В класификацията на Дж. Милър – до-
пълнение и предикация. (Miller, 1951:22) 

Допълнение: черен-дъска 
Предикация: стая – тъмна  
За съвременната наука е безспорна необ-

ходимостта от изучаването на детската реч, 
неопровержимо свидетелство за което е ши-
рокото приложение на онтогенетичните дан-
ни в качеството им на доказателствен матери-
ал при решаването на най-различни проблеми 
на лингвистиката и на  методиката на обуче-
ние по български език и литература. (Попова, 
2014: 43).  Показателно за това е направеното 
от Стефан Младенов още през 30-те години 
на ХХ век признание: „Изобщо развитието на 
детския говор дава материал за осветление и 
даже за разрешение на току-речи всички 
главни и второстепенни въпроси на езиковата 
история, значи не само из областта на фоне-
тиката и морфологията, но и на етимология, 
словообразуване, лексикология и синтаксис 
[...]. Който не познава развоя на детския го-
вор, не знае нищо и за езиковата дейност на 
възрастните“ (Младенов 1934: 30 – 31). 

Целта на настоящия свободен асоциативен 
експеримент е   да установи силата на разно-
образните асоциативни връзки на децата в 
горна предучилищна възраст (6-7 год.)  

Изследването се проведе индивидуално с 
50 деца от IV възрастова група в ДГ „Райна 
Княгиня“ и ДГ „Веселушко“, като на всяко 
дете се прочетоха 20 думи без контекст. Ре-
гистрираха се думите-реакции, с които децата 
са отговорили, непосредствено след чуването 
на думата.  

При подбора на думите-стимули бяха взе-
ти предвид критериите разнообразност и дос-
тъпност. Включиха се различни части на реч-
та (съществителни, глаголи, наречия и прила-
гателни), които са достатъчно прости, конк-
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ретни и неизискващи специални знания. Те са 
свързани с най-близкия свят на детето и са 
често използвани в неговата реч.(Попова, 
2004). При подбора на съществителните име-
на се насочихме към  познати природни обек-
ти, растения и животни; използвахме също 
думи от областта на техниката и абстрактни 
понятия. Сред глаголите подбрахме действия, 
свързани с ежедневието на децата, както и 

думи за изразяване на лично отношение, а 
при подбора на прилагателните имена  се 
спряхме предимно на  качествени прилага-
телни имена, които назовават  сетивни усе-
щания.  От наречията включихме често из-
ползвани от децата думи за начин, количество 
(определителни наречия), място и време (обс-
тоятелствени наречия). Таблица 1. 

 
Таблица 1. Списък на думите-стимули по реда на подаването им в изследването.
 
Номер Дума  Час на речта Номер  Дума  Част на речта  
1 телефон същ. име  11 вкъщи наречие 
2 пия глагол  12 студено прил. име 
3 тихо наречие 13 слънце същ. име 
4 тъмно прил. име  14 слушам глагол 
5 богатство същ. име 15 бързо наречие 
6 обичам глагол 16 миризливо прил. име 
7 много  наречие 17 коте същ. име 
8 вкусно прил. име 18 мразя глагол 
9 цвете същ. име 19 вчера наречие 
10 играя глагол 20 интересно прил. име  
 

Резултатите се обработват, като различни-
те думи-реакции се подреждат в зависимост 
от честотата, с която са посочени. Думата, 
която са посочили най-голям брой деца, се 
нарича доминантна асоциация, а всички асо-
циации, посочени за една и съща дума-

стимул, образуват асоциативното поле на да-
дената дума (Пехливанова, 2003: 157). То мо-
же да включва единични асоциации – еднок-
ратно посочени думи и неединични асоциа-
ции – думи, които децата са посочили повече 
от веднъж. 

 
Таблица 2. Списък на доминантните, неединичните и единичните асоциации на думите-
стимули по реда на подаването им в изследването.  
 
 

№ Дума-
стимул 

Доминантна 
асоциация  

% Асоциативно поле 
неединични асоциа-
ции  

% единични асоциации % 

1 телефон  играя  34 таблет; обаждам се; 
звъни; ало; телевизор 

50 говоря; вдигам; нов; 
слон; мобилен; айфон; 
счупен; гледам 

16 

2 пия  сок  64 вода; чай; мляко; ча-
ша  

24 купа; сламка; бира; 
покривка; отварям; 
каша  

12 

3 тихо  спа 54 мълча; тишина; тих; 
шумно; слушам; деца 

32 пазя; говориш;  кихам; 
ям; без звук; работиш; 
спалня  

14 

4 тъмно  светло 26 нощ; уплашен; отвън; 
спиш 

54 спалня; умно; вечер; 
лягам; ден; прозорец; в 
гората; страх ме е; ни-
кой няма; не виждам 

20 
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5 богатство пари 60 богат 26 скъпо; обичам; ръце;  
отнето; пиратство;  
калинка; силно 

14 

6 обичам  мама  34 обичам те; сърце; лю-
бов 

46 прегръщам; целуване; 
харесвам;  приятели; 
очила; котки; да играя; 
детето; хората, пица 

20 

7 много обичам… 38 искам; малко 48 коли; играя;  книжки; 
деца; пари; харесвам; 
сладоледи 

14 

8 вкусно много  20 ядене; храна; кекс; 
пица 

52 филийка;  вечеря; спа-
гети; сандвич; сирене;  
торта; супа; сладко;  
ябълка; пиле; спагети;  
нещо;  суфле; леща 

28 

9 цвете мирише 34 роза; хубаво; красиво; 
късам 

46 скъсано; увехнало;  за 
мама;  разцъфва;  лале;  
Цветница; листа;  по-
лянка; маргаритка;  
пораснало  

20 

10 играя  с приятели 16 с топка; футбол; с 
кубчета; с кукли; за-
бавлявам се 

54 игла; мечтая;  театър;  
с колички; навън; ви-
наги;  играчки;  състе-
зание; вкъщи, игри; на 
хокей; плейстейшън; 
джойстик; обичам да 
играя 

30 

11 вкъщи  играя 24 седя; живея; играчки; 
гледам телевизия 

42 радвам се;  мръщи; 
къща; дом; лаптоп; 
лампа; гледам телеви-
зия,; батко;  вкъщи се 
прибираме; кутия;  
стаята ми;  мързелу-
вам;  почивам;  ям; 
вкъщи съм с мама; аз 
съм вкъщи 

34 

12 студено  студено ми е 24 топло; навън; хладно; 
сняг; замръзващо 

64 горещо; лед;  нещо;  
умирам от студ; Се-
верния полюс; Кока-
Кола 

12 

13 слънце топло 20 луна; пече; грее, небе; 
нощ 

72 горещо; свети; жълто; 
жега 

8 

14 слушам  музика 28 мама и татко; слушам 
много; слушалки; 
слушам какво каз-
ваш/говориш; не 
слушам 

66 госпожата; телевизора; 
чувам 

6 

15 бързо бягам 36 бавно; тичам 48 лягам; аз бързам; бързо 
да ставам; вървя; бър-
зо, че закъснявам; сил-
но; скорост; карам тро-
тинетка  

16 

16 миризливо миризливка 16 чорапи; хубаво; 
ужасно; мирише; ако 

64 нещо; лошо; много 
миризливо; ужасно; 
гадно; кал; ухае; май-
муна; гъсеница; скункс  

20 

17 коте куче 28 мяука; обичам; котка 44 домашно; пие мляко; 
яде; нахраних; купува-
ме; красиво; приятел; 
сладко; гледам; играя; 

28 
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имам; галя; крие се; 
изхвърлих  

18 мразя обичам  24 мравки; нищо; никой 46 харесвам; броколи; 
грах; кучета;  обувки; 
човек; лоши хора; ло-
ши миризми; червеи; 
да се цапам; да рису-
вам 

22 

19 вчера  играх  26 ядох сладолед/ пи-
ца/торта; ходих на 
градина; легнах да 
спя  

56 ходих на гости; ходих 
на футбол; бях на пар-
ка; бях на басейн; по-
магах вкъщи; днес; 
утре; петък; преди вче-
ра  

18 

20 интересно  филмче  22 интересно ми е; нещо; 
телефон; гледам 

56 скучно; красиво; игли-
ка; играя; интересно е 
да рисувам; интересно 
е какво прави мама; 
цирк; смея се; телеви-
зия; вкусно; хубаво 

20 

 
 

При анализа на резултатите, поместени в 
Таблица 2, се установи висока честота на до-
минантни асоциации (>15) при думи-стимули, 
които като части на речта са съществителни 
имена (телефон, богатство, цвете), глаголи 

(пия, обичам) и наречия (тихо, много). При 
прилагателните имена преобладават нееди-
ничните асоциации.  
 

 

 
Диаграма 1. Асоциативни връзки при доминантните асоциации 
 

По същите данни се извърши разпределе-
ние на видовете асоциативни връзки на доми-
нантните асоциации (Диаграма 1). На думите-
стимули богатство, миризливо, интересно и 
слънце децата реагираха с подчинителни асо-
циации; на думите-стимули тъмно и мразя с 
асоциации по контраст; на думата-стимул 
коте със съподчинителна асоциация, а на 
студено – с егоцентризъм. Парадигматичните 

връзки представляват 40 % от доминантните 
асоциации.  

Децата използваха синтагматични асоциа-
ции за всички наречия и глаголи (без мразя). 
На думите-стимули пия, обичам, играя, слу-
шам и вкусно реагираха с допълнение, а на 
тихо, много, вкъщи, бързо, вчера, телефон и 
цвете с предикация. Синтагматичните асоци-
ативни връзки представляват 60 % доминант-
ните асоциации. 
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Асоциациите на децата в изследването во-
дят естествено до разрушаването на мита за 
противопоставянето на синтагматични – па-
радигматични реакции, при което първите се 
коментират обичайно като по-елементарни. 
Всъщност, както пише Велка Попова, нещата 
са много по-сложни – в ситуация на асоциа-
тивен експеримент, за да възприеме и реагира 
на дадена дума-стимул, която е вън от ситуа-
цията и от контекста (в неговото традиционно 
разбиране), детето веднага и непроизволно я 
включва в контекста не само на своя пред-
шестващ житейски и емоционален опит (вза-
имодействащ с приетите в съответстващия 
социум норми и оценки), а също така и в кон-
текста на своя езиков опит (Попова, 2004:10).  

Ето защо резултатите от настоящия асоци-
ативен експеримент са показателни за езико-
вата компетентност на децата, защото в тех-
ните асоциации се отразяват не само знанията 
им за света, но и знанията им за езика.  
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В последната една година човечеството 

живее и оцелява в условията на пандемия и 
несигурност. Последствията от нея тепърва 
ще се изучават. Данните получени до момен-
та показват, че е налице една твърде необи-
чайна за съвременния глобален свят ситуа-
ция, създаваща условия за чувствително уве-
личаване на социалните неравенства в свето-
вен мащаб.  

По своята същност, социалното неравенст-
во е широкообхватно явление с разнообразни 
проявления. Такива са, например: 

• „Неравенство по отношение на доходи-
те”, което се отнася ,,до начина на разпреде-
ляне на получените в рамките на дадена ико-
номика доходи сред населението.” Този вид 
неравенство ,,се изчислява на равнище дома-
кинства (като се сумират доходите на всички 
членове на домакинството), като се отчитат 
броят и възрастта на техните членове.” [4.]. 
Според статистически данни, валидни за Бъл-
гария ,,неравенството в разпределението на 
дохода, съгласно коефициента на Джини е 
35.1%, а отношението между доходите на 
най-бедните и най-богатите 20% от домакин-
ствата е 6.5’’. Като най-засегнато от този вид 
неравенство се определят ,,домакинствата, 
съставени от едно лице на възраст над 65 го-
дини - 61%, ... домакинствата на един родител 
със зависими деца - 35.4%, на двама родители 
с три или повече зависими деца - 78.2%.”[5., 
стр.9] 

• ,,Неравенство по отношение на богатс-
твото” -  отнася до ,,неравенството по отно-
шение на доходите” в различни държави и 
тяхното равномерно разпределение.”[4,стр. 2] 

• ,,Неравенство по отношение на въз-
можностите” измерва съчетанието от 
,,възможности, които даден индивид получава 
по рождение, ... избор, който той прави през 
живота си по различни въпроси, и ... късмет.” 
[4., стр. 2]. ,,Неравенството по отношение на 
възможностите“ - ,,липсата на равни възмож-
ности” определя до голяма степен наличието 
на ,,неравенство по отношение на доходите”, 
тъй като ,,различията по отношение на уме-
нията и потенциала за доход на следващото 
поколение се засилват още повече”,  вследст-
вие на  ,,различната стартова позиция на не-
говите представители’’. Поради това 
,,неравенството по отношение на възможнос-
тите може да допринесе за появата на нера-
венство по отношение на доходите, както и 
обратното”..[4., стр. 2] 

Както и да бъде разглеждано, безспорно е, 
че социалното неравенство ,,подкопава соци-
алната справедливост‘‘, препятства 
,,социалното сближаване и чувството за при-
надлежност към общността“ и повишава со-
циалната депривация[пак там].  

Тези, които са засегнати най-чувствително 
от процесите и проявленията на социалните 
неравенства, са хората живеещи в бедност. Те 
ежедневно са ,,изправени пред все по-големи 
лишения, липса на жилища или социално 
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изключване.‘‘ [4., стр.2], в ситуация на особе-
на уязвимост, несигурност и непълноценност.  

Бедността е едно от проявленията на соци-
алните неравенства и една от последиците от 
неравностойното разпределяне на благата в 
обществото. Нейните проявления имат пряко 
отражение върху социалния живот, здравето 
и семейното благополучие на хората. Най-
травмиращи са рефлексиите от нейното нали-
чие, засягащи децата и техните възможности 
за пълноценно развитие и социализация.  

В самото начало на отчетът за изпълнение 
на плана за действие на Националната страте-
гия за намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване 2020, изготвен през 
2019г., се посочва, че ,,България е сред дър-
жавите, в които рискът от бедност за населе-
нието е над средното равнище за ЕС‘‘.  [7., 
стр.2). Предвид застаряването на населението 
на страната, детската бедност се определя 
като  един от ,,най-болезнените проблеми, 
пред които е изправена България от гледна 
точка на особеното място и значимост, която 
тази категория от населението има за бъде-
щото развитие на обществото“ [2 , стр. 2] 

Създалата се извънредна епидемична си-
туация през 2020 год. задълбочи чувствител-
но тези тенденции. Преустановяването на 
дейността на цели сектори, довело до драс-
тично повишение на безработицата, не само 
сред хората с нисък образователен ценз (кои-
то традиционно са най-уязвими в извънредни 
ситуации), създаде условия за повишаване на 
безпокойството и тревожността във всички 
слоеве на обществото. Неизвестността от 
предстоящото развитие на пандемията засили 
усещането за  страх и безалтернативност, 
особено у тези, за които противоепидемични-
те мерки се равняваха на недоимък.  

Немалко семейства бяха поставени пред 
неочаквани изпитания, свързани със задово-
ляване на базови потребности на домакинст-
вата, покриване на банкови задължения (сред 
които и такива, пряко свързани с жилището), 
със здравно и социално осигуряване и 
пр.,.Това от своя страна създаде условия за 
възникване и развитие  на травмиращи се-
мейни взаимоотношения, за ескалация на 
проявите на домашно насилие, за  повишава-
не на риска от психически отклонения и пр. 

Нововъзникнали или трайно установени, 
семейните депривации създават благоприятни 
условия за поява и развитие на емоционални 
разстройства, фрустрации и за  ,,формиране 
на отклонени представи за социалните образ-

ци и норми на взаимоотношения между хора-
та“, у децата [Ст. Мутафов, В: 3, стр. 133]. 
Подсилени от  ,,негативното влияние на фак-
торите от социалната среда“, тези представи 
лесно се фиксират в съзнанието на децата, 
превръщайки се  в ,,стимулатор за нарушени-
ята в микроемоционалния живот на детето“ 
[пак там, стр.132]  

За деца, традиционно живеещи в бедност, 
подобни условия не са новост -те са ежедне-
вие. Трайната необходимост от материално 
обезпечаване на семейството обичайно поста-
вя децата от бедни семейства в условия на 
слаб ,,родителски контрол, ограниченото се-
мейно възпитание, безнадзорността и педаго-
гическата занемареност“ , при които появата 
и развитието на ,,социално-психически де-
формации“ [3.,  стр.134] на детската личност 
са неизбежни. 

,,Въпреки че сама по себе си бедността не 
води задължително до извършването на про-
тивоправни деяния“, би могло да се каже, че 
,,чувството за несправедливост от страна на 
обществото‘‘ към живеещите в бедност   
,,поставя под съмнение социалните ценности 
и норми“ в представите на децата. [1., стр.93].  
Например, тогава ,,когато средата, в която 
детето  расте, е универсално бедна и то се 
чувства интегрирано в нея, бедността е мак-
росоциален риск“, с ,,много слабо кримино-
генно влияние“ и ,, не се преживява кризисно 
от детето“, защото то ,,възприема условията, 
в които живее, за нормални“. За възникване 
на  противоправно поведение като ,,ефект на 
бедността“ е необходима  ,,комбинация с друг 
силен криминогенен риск“, какъвто може да 
бъде наличен в нова за детето среда ( в детс-
ката градина, в училището и пр.). Тогава бед-
ността се превръща в ,,белег за отрицателно 
различие на социалния статус на детето при 
съизмерване с връстниците“ и   ,,поражда 
самостоятелен и силен криминогенен ефект“, 
създаващ ,,мотиви за конфронтиране на соци-
ални и правни норми“ [8., стр. 14]. 

Възникване на криминогенен риск се про-
вокира и от несъответствия в разбиранията, 
представите и нагласите, които  училището и 
семейството се стремят да формират, за да 
постигнат обществено желаната личност, и 
обстоятелствата в заобикалящата действител-
ност. Такива са случаите,  при които идеите и 
философията на училищното и/или семейното 
възпитание системно се опровергават, пос-
редством наблюдавани от детето примери на 
завиден материален успех, постигнат от хора 
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с ниско образование, не зачитащи закона и 
залагащи на силата за постигане на целите си. 
,,Социалната действителност в обществата, 
преминаващи през кризисни периоди, 
…изобилства с примери за оцеляване и дори 
за просперитет на хора, които не спазват”  
законите и моралните норми. [1., стр. 80] 

 Влиянието на фактора ,,бедност“ ,,в някои 
случаи се проявява във връзка с борбата за 
оцеляване‘‘ [1., стр.92]. В заключенията от 
изследване на детската престъпност, прове-
дено през 2009 г. се посочва, че според 60,2% 
от анкетираните полицаи действието ѝ (на 
бедността – б.а.) е налице при всяко второ-
трето престъпление, а ,,данните от възпита-
телни дела потвърждават това твърдение – 
57,4% от тях съдържат информация за кри-
миногенно действие на бедността по отноше-
ние на децата“ [1., стр. 92].  Тези тенденции 
остават без съществени промени в годините. 
Така например, по данни на МВР- Враца за 
относителния дял на детската престъпност за 
2019г., представен пред медиите от инспектор 
Десислава Иванова, ,,масово, извършителите 
на противообществени деяния са от социално 
слаби семейства, не посещаващи учебни за-
ведения, нямат достатъчно доходи… В пове-
чето случаи, кражбите които се извършват са 
кражби на хранителни продукти“1  

В други случаи детската криминогенност 
се мотивира от ,,консуматорски нагласи“, под 
влиянието на които ,,деца престъпват закона 
без колебание, дори когато не става дума за 
оцеляването им, а просто от желание да при-
тежават дрехи, спортни принадлежности и 
др., които родителите не могат да осигурят 
поради ниските си доходи.“ [1., стр.93]. 
Стремежът на децата и тийнеджърите да бъ-
дат актуални/модерни, се обяснява с желани-
ето им да бъдат  приети в референтни прия-
телски групи. ,,Приятелството за тийнейджъ-
ра има голяма личностна значимост“. ,,Към 
него той проявява големи очаквания и изиск-
вания - вярност, преданост, коректност и чес-
тност” [9., стр. 206]. Поради това, в училищ-
ната и извънучилищната среда, тийнейджъ-
рите стихийно формират групи, в които 
,,отношенията между отделните членове имат 
дълбоко интимен характер”. За съжаление, не 
са редки случаите, при които ,,негативните 
черти, целите” на тези групи, могат   ,,да при-
                                                           
1 Д. Иванова – Детска престъпност, репортаж – ТВ 
Враца, 09.08.2019г., достъпен на http://www.tv-
vratsa.bg/bg/detska-prestapnost1/  . 

добият  антиобществен характер, а общуване-
то” да се осъществява ,,под влиянието на си-
лата, жестокостта, шантажа и т.н.” [6., стр. 
245].   

Ако до неотдавна детските и младежките 
сдружения се базираха на общи интереси, 
основани на спорт, наука, техника, на успе-
ваемостта в училище и пр., то в последните 
години се наблюдават тенденции, при които 
подобно групиране е подчинено приоритетно 
на материалните възможности и придобивки 
на децата. Нерядко в една ученическа пара-
лелка могат да се наблюдават групи на мате-
риално задоволените деца и на такива, които 
не разполагат с очакваните от групата атри-
бути за включване, като скъпи дрехи, обувки, 
телефони, по-специални ученически принад-
лежности, устройства за игра и забавление, 
пособия за спорт и т.н.. Съществено влияние 
върху възникването на  подобни деформации 
на приятелските отношения на децата и юно-
шите оказват ,,изкуствените потребности, 
стимулирани чрез рекламата на все по-нови 
стоки“. Според Н. Белова, ,,притежаването им 
се счита за белег на висок статус, като чрез 
него се компенсира незрелостта и липсата на 
пълноценна и социално значима личностна 
изява” [1., стр.80]. Тази констатация се пот-
върждава и от наблюденията на  инсп. Петър 
Петров от ГДНП, сектор Детска престъпност, 
според който ,,децата искат да притежават 
много скъпи вещи, защото са признак на 
престиж сред тях“2. Подобни нагласи не са 
чужди и на възрастните, особено предвид 
потребителската действителност, в която жи-
вее съвременното общество. Но липса на ма-
териални възможности за удовлетворяване на 
подобни стремежи, в съчетание с естествена-
та податливост на децата на ,,манипулации“, 
включително и на такива с ,,еснафско-
консуматорския характер‘‘, поставят подрас-
тващите пред трудни избори – да са отхвър-
лени и неприети или да прибягват до извърш-
ване на противозаконни действия, за да ком-
пенсират дефицитите, отчетени като причина 
за  неравностойност сред връстниците. Често, 
предпочетената алтернатива е тази, при която 
,,изкуствено създаваните потребности“ се 
превръщат в  ,,криминогенен фактор за краж-

                                                           
2 Инспектор Петър Петров от ГДНП, сектор Детска 
престъпност В: Интервю за предаване на Канал 3 
ТВ "Социална мрежа" на 31.10.2019 г.: Детската 
престъпност - статистика и причини, достъпно на: 
https://www.youtube.com/watch?v=_f38a98sVcg 



128 

би, грабежи, употреба и разпространение на 
дрога, проституция и др.” [1., стр.80]. 

Традиционно определяно като решаващ 
възпитателен фактор, семейството не рядко се 
оказва и фактор за възникване и развитие на 
девиантност при децата. Сред най-често ко-
ментираните проблеми в последните години 
(включително, в контекста на детските девиа-
ции и агресията в училище) е този, свързан с 
възможностите на родителите пълноценно да 
изпълняват своите възпитателни функции. 
Наложилото се дистанционно обучение, пов-
дигна много въпроси около това, доколко 
родителите имат възможност и са в състояние 
да изпълняват една голяма част от функциите 
на учителите - до каква степен се справят не 
само с обучителните, но и с възпитателните 
потребности на своите деца. Данни от изслед-
вания, проведени през последната година  
показват, че една значителна част от родите-
лите изпитват сериозни затруднение при из-
пълнение на тези функции по различни при-
чини, сред които: висока професионална ан-
гажираност, ниско образователно равнище, 
недостатъчна  педагогическа компетентност и 
т.н. Нещо повече, доказани бяха и констата-
ции, които често бяха оспорвани до неотда-
вана, а именно, че  ,,родителите, загрижени за 
решаването на множеството социални, ико-
номически и финансови проблеми, свързани 
със семейството, са оставили в голямата си 
степен отговорността за възпитанието на де-
цата  на училището. Като следствие от това, 
днес повече от всякога децата в тийнейджьр-
ска възраст растат под влиянието на автори-
тети извън семейството, а понякога и извън 
училището”[10., стр.20].  

Подобни констатации са особено валидни  
за ,,регионите с много висока безработица“, 
където  ,,отсъствието на единия или на двама-
та родители поради липса на работа в страна-
та“ е често срещана практика. ,,Това налага 
раздяла с децата и поверяването им на грижи-
те на възрастни роднини, които нямат нужни-
те сили и авторитет“, за да оказват формира-
що възпитателно въздействие върху повере-
ните им подрастващи. ,,Отсъстващите роди-
тели изпращат пари, които децата харчат без-
контролно, нерядко за алкохол или наркоти-
ци“ без да си дават реална сметка, че 
,,материалната обезпеченост… не може да 
компенсира липсата на общуване с родители-
те и чувството на изоставеност“ [1., стр.89].  

   Особено важен проблем във възпитание-
то на децата, който бива оставян на заден 

план от родителите, е този за изграждането на 
представите на децата за благополучие. Тази 
представа би могла да включва широк спек-
тър от крайни цели – от пасивно преживява-
не, обезпечено от държавните социални по-
мощи до патологична амбиция за постигане 
на възможно най-много материални и морал-
ни придобивки.  

В първият случай, в семейството се приема 
т. нар. консуматорски модел на мислене, на-
миращ изражение в безперспективно същест-
вуване, обезпечено предимно от социалната 
система за подпомагане и от дейности, носе-
щи малки и несигурни печалби. Родителите в 
подобни домакинства са с ниско или без об-
разование, с несъществена или провалена 
трудова реализация, нерядко – без амбиции за 
образоване и придобиване на професионална 
квалификация, подходяща за включване в 
легалния трудов пазар и обичайно живеещи в 
бедност.  Отношението на възрастните члено-
ве към легалната трудова дейност е негатив-
но, което я превръща в непредпочитана ал-
тернатива за материално обезпечаване на 
нуждите на семейството.3 Децата от такива 
семейства изграждат ниски критерии за ус-
пешност, а в перспективните линии за тяхно-
то бъдеще и личностно осъществяване, обра-
зованието рядко присъства. Произхождайки и 
живеейки в такава среда, детето става уязви-
мо на негативни влияния както от страна на 
своите родители, така и на въздействия от 
социалната среда. Тъй като в някои случаи 
липсва освен социален опит, така и интелек-
туални възможности за анализиране и рацио-
нализиране на действията, децата, произхож-
дащи от такива семейства лесно стават жерт-
ви на трудова експлоатация, изразяваща се в 
просия, проституция, тежка и неподходяща за 
възрастта физическа работа, събиране на год-
ни за рециклиране материали от градските 
кофи за смет и от сметищата, джебчийство и 
пр.. Друга част от тях биват оставяни на гри-
жите на социалните институции, където ал-
тернативните за оцеляване са предимно две – 
агресор или жертва.  

 Друг тип семейна нагласа е тази, стояща в 
основата на стремежа към лесна и бърза пе-
чалба. Тя нерядко е в основата на криминални 
прояви  при възрастните от различни социал-
ни слоеве и невинаги е продиктувана от ни-
                                                           
3 ,,По кофите ще изкарам 50 лева днес. А ако мета 
улиците колко дават? Нищо?“ ( мнение на ползва-
тел на социална услуга в гр. София) 
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сък социален статус, ниско или никакво обра-
зование или от липса на професионални въз-
можности за постигане на материален стаби-
литет. В замислянето и изпълнението на по-
добни действия биват въвлечени и деца. Вед-
нъж замесени, те лесно достигат до заключе-
ния, принизяващи ценността на закона като 
регулатор на обществените отношения  и на 
образованието като средство за постигане на 
благополучие. В системата от ценности, во-
дещо място заема безскрупулното облагоде-
телстване, постигнато чрез лъжа, измама, 
манипулация, кражба, физическо или психи-
ческо насилие над някого, дори чрез  използ-
ване на собственото тяло за неморални цели. 
,,За съжаление, лошият пример“, който децата 
и тийнеджърите наблюдават, ,,е нещо, което 
много по-лесно се възприема, отколкото доб-
рия. Защото зад добрия пример – да работиш, 
да се трудиш здраво, за да получиш това, към 
което се стремиш, стои много труд, много 
лишения. Докато съвременните деца искат да 
получават нещата тук и сега, веднага“4.  

Желанието за незабавно материално обла-
годетелстване в нередки случаи се толерира 
от семейството. Там, където преобладава 
криминогенна семейна нагласа, се  създават 
благоприятни условия за въвличане на децата 
е незаконни дейности като разпространение 
на наркотици, извършване на измами, посега-
телства върху имуществото, търговия с кра-
дени или контрабандни стоки, просия,  прос-
титуция, трафик на хора и т.н. Децата от та-
къв тип семейства рано отпадат от образова-
телната система – и поради ниска училищна 
успеваемост (често продиктувана от родител-
ското отношението към образованието), и 
поради ниска оценка на значението и ролята  
на образованието за постигане на благополу-
чие, която самото дете поставя на ученето и 
научаването след постъпване в образовател-
ната система. Така, децата/младежите се озо-
вават под влиянието на ,, най-силният викти-
могенен училищен риск“ - ,,отпадането от 
училище“ [8., стр. 30], обикновено последва-
но от попадане под влияние на други групи 
рискове, произтичащи от взаимодействието с 
референтна ,,приятелска“ група и/или дегра-
дивно социално обкръжение. 

                                                           
4 Валентин Стоилов – психолог, В: Интервю за 
предаване на Канал 3 ТВ "Социална мрежа" на 
31.10.2019 г.: Детската престъпност - статистика и 
причини, достъпно на: 
https://www.youtube.com/watch?v=_f38a98sVcg  

Виктимизацията на деца от ниските соци-
ални слоеве не е необичайно явление. Пред-
вид същността й и многообразните й прояв-
ления, тя може да бъде открита както във 
взаимоотношенията между членовете на едно 
семейството/ в  семейната среда, така и в 
училището, в приятелска група и  в социални-
те кръгове, с които детето си взаимодейства.   

В семейството, като ,,социална територия, 
която детето не избира“, но към която  неиз-
бежно трябва да се адаптира, ,,при силен вик-
тимогенен натиск, детето се подчинява на 
насилието и възприема поведение, с което го 
привлича“ [8., стр. 31]. Сред най-често споде-
ляните причини за насилие в семейството се 
определят такива, свързани със семейни неб-
лагополучия и неправилно разпределение на 
ресурси, а не рядко – с неизпълнение на на-
ложени трудови поръчения, свързани с под-
помагане на материалната обезпеченост на 
семейството.  

В други случаи, виктимната нагласа у де-
цата е пряко отражение на такъв тип нагласа 
на родителите, намираща израз в пасивно 
отношение към ежедневните лични отговор-
ности, във взаимоотношенията им с околните, 
в (не)способността за вземане на решения, 
пряко или косвено свързани с участието в 
социалния живот на общностите. Подобна 
нагласа стои в основата на усещането за со-
циалната виктимност,  характерна за част от 
възрастните представители на ниските соци-
ални слоеве, при които разбирането ,,от мен 
нищо не зависи“ намира проявление в под-
държане на ниска самооценка, липса на инци-
ативност, бягство от отговорност, страх и 
нежелание за активно социално включване и 
пр. Би могло да се каже, че такава нагласа е и 
една от причините за предаването на бедност-
та през поколенията. Наблюдавана ежеднев-
но, тя се възприема като жизнеопределяща 
нагласа от децата, подхранваща усещането им 
за  безалтернативност  и социална неравенос-
тойност,  които от своя страна възпрепятстват    
личностната  реализация и социална им изява, 
но спомагат за трайното  им установяване в 
групата на бедните.  

Виктимно поведение на подрастващите 
може да се наблюдава и в училищна среда, 
тъй като в ролята на фактори с подобно въз-
действие могат да бъдат всички участници в 
училищната система – ученици, учители, по-
мощен персонал и др. Предвид това, че в ус-
ловията на училищно взаимодействие разли-
чията в социалния статус стават най-видими, 

https://www.youtube.com/watch?v=_f38a98sVcg
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проявите на виктимност на тази основа са 
често срещани. Те са характерни за училища, 
в които се обучават деца от различни социал-
ни прослойки, и където прояви на тормоз 
(като  подценяване, подтискане, обиждане, 
пренебрегване и др.) и дори физически посе-
гателства, не са рядка практика. Най-чести 
източници на виктимогенно въздействие са 
съученици или от по-големи ученици в учи-
лището, но подобни действия (за щастие – все 
по-рядко) се наблюдават и от учители. Сис-
темното травмиране и изваждането на показ 
на материалната несъстоятелност на детето 
под една или друга форма, спомага за  изг-
раждане на образа на жертва, неспособна да 
се справи със собствените си  недостатъци. 
Именно усещането за  неспособност стои в 
основата на развитието на т.нар. ,,чувство за 
малоценност“, което впоследствие оказва 
решаващо влияние върху перспективите за 
личностно и професионално развитие на де-
тето,  а в по-късни етапи - съществено повли-
ява житейските избори и изпълнението на 
социални роли. 

 
Заключение 
Детската бедност е едно от проявленията 

на социалните неравенства и безспорна де-
терминанта за появата и развитието на девиа-
циите в поведението на подрастващите. И 
въпреки, че ,,не се разбира като понятие, 
имащо материални измерения и характер“ 
[2.],  то всъщност е именно такова. Бедността 
ограничава детето във всички насоки  на не-
говото развитие,  отнемайки му права, които 
изначално му се полагат: достоен и здравос-
ловен живот; възможности за развитие на 
способности и заложби; образование и възпи-
тание в съответствие с обществените очаква-
ния и съобразно индивидуалните потребнос-
ти; активно и безопасно участие в живота на 
общностите, с които се среща и с които си 
взаимодейства и пр..  

Нереалистично е да се очаква от детето да 
не реагира на несправедливостта, така както е 
нереалистично да се очаква детето да остане 
равнодушно към неравенството. Поради това, 
отклоняващото се от общоприетите норми 
поведение се определя като своеобразен ин-
дивидуален защитен рефлекс на детето - от-
говор на невъзможността му за преодоляване 
на ограничения и за справяне с рискове, про-
изтичащи от неравномерно разпределение на 

блага, провокиращи неравенства от различно 
естество. 

Безспорен е факта, че бедността  е явление 
със съществено негативно отражение върху 
формирането и развитието на личността. Това 
е особено осезаемо и видимо тогава, когато се 
касае за личността на детето. Поради това, 
справянето с бедността е проблем със страте-
гическо значение за всяко общество, което е 
загрижено за социалното здраве на своите 
настоящи и бъдещи поколения и неговото 
разрешаване не би било възможно без актив-
ното участие на професионалната педагоги-
ческа общност.  
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ВЪЗПИТАНИЕ НА БЪДЕЩИ СЛУШАТЕЛИ ЧРЕЗ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКА В 
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 
Смилена Смилкова 

 
EDUCATING FUTURE LISTENERS THROUGH PERCEPTION OF MUSIC IN PRIMARY 

SCHOOL AGE 
 

Smilena Smilkova 
 

ABSTRACT: The perception of music is one of the musical activities on which the teaching of music in schools 
in Bulgaria is based. The education of prepared future listeners in primary school is an important and significant 
task, a serious challenge for Music teachers . The development, expansion, enrichment of the musical culture of 
adolescents, the accumulation of intellectual, emotional, moral experience in the field of music, leads to a wide 
range of specific knowledge, values, and skills. They are conceived in the vastness of fantasy and are later  trans-
ferred to the real life. The education of understanding and figurative comprehension of the enigmatics of music is 
a process that requires time, patience, determination, and love, both for the music and for the trained future lis-
teners. Educating the need for contact with music and cultivating tastes and preferences for its diversity and rich-
ness is a necessary task for educators to solve. Today's energetic and dynamic pace of life often provokes and 
makes people tense and stressed.  Musical art mainly affects the senses, sensitivities, and emotions of the individ-
ual. The variety of forms, plots, images, moods, ideas embedded in the musical works that students get acquainted 
with while listening to music in primary school age, is a path to the thin threads of the child's soul, to the imagi-
nation and creativity embedded in human nature. The proposed material focuses on the need and importance of 
listening to music in primary school age, based on the experience of musicologists, psychologists and educators. 

Key words: perception of music, primary school age  
 

Въведение 
 
Музиката е изкуство, което протича във 

времето и борави с „невидимостта“ на звука. 
Именно тази „невидимост“ на звука достига до 
всички точки на човешкото тяло, до мозъка и 
до още по-невидимите душевни нишки. Разно-
посочно е въздействието на музиката. Звукът 
й „прониква“ в кожата, а от там – в сърцето, 
главата, мускулатурата, клетката. От стари 
времена лечебната сила на музиката е била 
позната и използвана. Но не само като средс-
тво за активизатор  на анатомичното тяло. Не-
съзнателното, чувствено, емоционално възп-
риемане на звуците, организирани в мелос или 
мелодия е другият аспект на музикалната сила. 
Съчетанието между тяло и дух, обединени от 
и подчинени на музикалното влияние, е съвър-
шеният израз на въздействие и внушение на 
музиката като изкуство. Добрият слушател на 
музика е търпелив. Търпението му помага да 
позволи на звуковото изкуство да го завладее, 
да предизвика в него образи и размисли, цве-

тове, емоции, да го пречисти и възвиси до не-
видимите нива на природната му същност. 
Добрият слушател е целенасочен – към пра-
вилния за него подбор на музика, към необхо-
димостите, които този подбор ще задоволи, 
към постигането на естетическа и чувствена 
наслада. Хедонистичната функция на музи-
ката като изкуство е висша сфера на въздейст-
вие върху сетивната, интуитивна, емоцио-
нална човешка природа.  

Възпитанието на естетически вкус, позна-
ние, информираност, комуникативност чрез 
слушането на музика, е важен компонент в 
обучението на децата в начална училищна въз-
раст. То, възпитанието, влияе и съдейства при 
изграждане на мисленето и емоционалната от-
зивчивост, при взаимоотношенията в групата, 
при осмисляне и преоткриване на собственото 
„аз“. „Музиката развива не само специфични 
музикални способности у децата, но влияе и 
върху цялостното им личностно развитие, като 
формира умения за общуване, саморазвитие и 
работа в екип.“ (Коловска, 2019, с.51) В този 
смисъл, изграждането на бъдеща слушателска 
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публика сред учениците от началния курс на 
обучение е полезна необходимост, съпътст-
вана с упорита, целенасочена и творческа ра-
бота както от страна на педагога, така и от 
страна на учащите.    

 
Изложение  
 
Музиката безспорно влияе върху образната 

и емоционална чувствителност на личността. 
Тя  стимулира различни усещания, мисли, об-
рази и чувства, които предизвикват желание за 
свободно изявяване на личността.  

„Процесът на възприемане на музикално 
произведение, основан на съотнасяне на възп-
риетите елементи на звучене с музикалния 
език, познат на слушателя, и с това, което вече 
е чуто в това произведение, включва като не-
обходима връзка идентификацията на тези 
елементи, тяхното идентифициране въз основа 
на определени референтни знаци.“ (Назайкин-
ский, с.36)   

Базата, върху която е изградена звуковата 
музикална тъкан е съвкупност от съставящите 
я елементи: мелодия, метрум, ритъм, тембър, 
динамика, темпо и др. Чрез тях се гради сми-
сълът, съдържанието, образността на музикал-
ния език. Необходимото внимание, към еле-
ментите на музикалната изразност е важно ус-
ловие за разбирането на музиката. Търсенето и 
откриването на взаимната връзка между тези 
компоненти помага на децата да развиват ана-
литично мислене, основано на слуховото въз-
приятие, да обобщават и правят изводи от-
носно обвързаността между елементите на му-
зиката и въздействието им върху слушателя. 
„Осмислянето на творбата има за цел стимули-
ране на емоционалното въздействие и задъл-
бочаване на художествено-емпатийния про-
цес.“ (Бурдева, 2019, с.57)    

„Музикалнослуховите представи са музи-
кална способност, която осигурява съхраня-
ване в паметовия фонд на звуковите впечатле-
ния от разнообразни музикални (мелодически 
и метроритмически) последования.“ (Филева, 
2011, с.33) Създаването и развитието на музи-
кална памет, на музикално слухови и образни 
представи при учениците са свързани с мно-
гократното изслушване на произведенията, за 
да могат децата да „адаптират“ слуха си към 
характерните, типични или много вариантни 
интонации, обединени в съответен метрори-
тъм.  

„Слушането и изпълнението са невъз-
можни без участието на музикален слух, музи-
кална памет, внимание, т.е. без слушателски и 
изпълнителски навици.“ (Кушева, 2012, с.134) 
Разбира се, слушането не е самоцелно, а е съ-
образено както с възрастта на децата, така и с 
осмислянето на изразните средства, на базата 
на създаваните от тях емоции и настроения. 
Системността в откриването на взаимовръз-
ките между музикалните елементи води до 
натрупване на слухови познания, които по-ця-
лостно и образно да пояснят, изяснят, невиди-
мия музикален образ.  Отражение на нещата в 
съзнанието чрез сетивните органи, е съдържа-
нието на перцепция. Аперцепция е възприя-
тие, основано на по-рано придобити представи 
(личен опит). „Жизненият опит е основа на ху-
дожественото възприятие и разбиране на му-
зиката.“ (Назайкинский, с.83) Слушането на 
музика разширява детските  представи и чрез 
спомена/аналога от минали събития, образи, 
впечатления, асоциации, основани на житейс-
ката  им опитност.    

Според Теодора Димитрова, „слуховите 
данни, възприемани от ухото, никога не са 
достатъчно определени, а възприятието не 
функционира като перфектно огледало на вън-
шния свят. Следователно нашите представи 
трябва да бъдат активирани и доведени до вече 
съществуващото ни познание как звукът да се 
превърне в музика за разлика от обикновения 
комплекс от звуци.“ В контекста на горе цити-
раното, Плутарх казва, че винаги трябва да има 
поне три елемента, възприемани едновре-
менно от ухото: звук, време и сричка или 
гласна. В хода на звуците ще бъде възможно 
разпознаването на мелодията, според разделе-
нията на времето - ритъма, според последова-
телността на сричките – текста. Двата еле-
мента, за които Плутарх говори - мелодия и 
ритъм са неделима част от музикалната тъкан. 
„Хоризонталната координация на тоновете 
притежава качество за смислова и структурна 
самодостатъчност.“ .“ (Арановский, 1991, с. 
15)   

„В изкуството интерпретирането се разбира 
като творчески процес на осмисляне на об-
рази, изразяващи идеи, вложени в художестве-
ното произведение. Образите съдържат мно-
гозначна информация, която се характеризира 
с неяснота. Тази неяснота се отстранява чрез 
интерпретирането.“ (Тодоров, 2015, с.144)  Не 
във всяко музикално произведение има нали-
чие на текст – поетичен, или прозаичен. Обик-
новено това се случва в инструменталните 



133 

творби. В тях посоката на образни и емоцио-
нални представи е определена от заглавието, а 
елементите на музикална изразност чертаят 
контурите на хипотетичните изображения. Съ-
вършенството и чистотата на детската природа 
интуитивно я приближават до характера и нас-
троението на музикалната творба. Творческата 
инвенция на малките ученици, провокирана от 
въпросите на учителя, от поставените от него 
задачи, или от художествения му разказ по 
слушаната музика, със сигурност ще полети 
към безкрая на идеи, представи, приказни ис-
тории и въображаеми ситуации. Вербалното 
интерпретиране на чувства, емоции, образи, 
настроения, е подходящ начин за представяне 
на детските впечатления, вникване, усещане за 
слушаната музиката, поднесени в съответст-
вие с темперамента, желанието за споделяне и 
емпатия на малките ученици.  

 
Заключение  
 
Да научиш децата как да слушат музика; 

какво да чуват, слушайки я; какво да си предс-
тавят, или асоциират; как да изразят своите 
чувства и емоции, възникнали, в следствие на 
възприетата музика; как да съ-отнесат чутата 
музика към ежедневието, или миналия опит; 
как да се потопят – с внимание, отговорност и 
съсредоточеност – в звуковия океан и да изля-
зат пречистени от силата на стихията 
му…Няма еднозначен път. Но има желание, 
творческа мисъл, емоционално вдъхновение и 
желание – от страна на преподавателя, и пъ-
тища по които той да поднесе на децата своето 
познание, отношение и пиетет към музиката, а 
това неминуемо ще остави следи в детското 
съзнание.  

„За да придобие статус на самостоятелна 
ценност, музиката трябва да се отдели от тези 
социални институти, в рамките на които тя е 
обслужвала колективното съзнание, и да стане 
обект на   индивидуално съзерцание, т.е. да се 
превърне от „музика за нас“ в „музика за 
мене“. (Арановский, 1991, с. 17) 
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METHODS OF HEALTH CARE TRAINING IN A VIRTUAL ENVIRONMENT 

 
Tsveta Hristova, Ivanichka Serbezova 

 
ABSTRACT: The report provides an overview of the use of video films in the education of student 

nurses and midwives at the University of Ruse "Angel Kanchev". Attaining proficiency in manipula-
tions or procedures in detail and to the point of automation requires the application of various video 
films following a certain algorithm. The established tradition in the Department of Health Care, using 
video films, optimizes the learning process in a virtual environment. A pedagogical survey of the 
trained nurses and midwives for opinions and evaluation of the interactive resource is carried out. 
Respondents' opinions about their preferences and barriers related to the method are of interest for 
the future work of health care teachers. The opportunity to assess the acquired professional skills 
through a developed methodology is presented. The assessment is formed as a sum of points trans-
formed into a coefficient reflecting the degree of acquired competence. A six-point rating scale is ap-
plied. The results of the assessment of students' practical skills in a protocol for muscle, subcutaneous, 
intravenous injection and intravenous infusions are presented. The data are illustrated graphically. 
The practice of involving students in script development and video filming is interesting and effective. 
Thus, they acquire new interactive skills and opportunities for professional development. They take 
responsibility for their own training. Their highly qualified training depends to a great extent on the 
skills of the teachers. The videos enable students to develop technical skills to perform manipulations. 
This happens through the visualization of the techniques, and in addition they can be watched, paused, 
started again and in the meantime the students can practice in this way. After analyzing the data, con-
clusions were drawn. Video films alone are not enough and need practice in clinical facilities. 
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Въведение 
 
 Системата на висшето образование в Бъл-

гария е изправена пред редица предизвика-
телства. Трябва да се ускори и завърши за-
почнатият процес на структурни реформи, 
като се преодолее изоставането спрямо воде-
щи европейски страни. Успоредно трябва да 
се реализира успешно процесът на стратеги-
ческа трансформация на висшето образова-
ние, който от допълваща и обслужваща сфера 
да се превърне във фактор за печелене на 
предимство в европейската и глобалната над-
превара за знания, умения, икономически и 
материален просперитет и напредък. Тези 
стратегически задачи е необходимо да се 
осъществят в сложната световна пандемична 
обстановка на Ковид-19. Въведеното извън-

редно положение наложи мерки насочени към 
ограничаване на опасността от разпростране-
нието на вируса. Обучителният процес на 
специалистите по здравни грижи премина 
почти изцяло в онлайн формат, което налага 
оптимизиране и адаптиране на обучителните 
ресурси към реалната ситуация. 

 
Изложение 
 
Целите и задачите на обучението по 

здравни грижи се определят от Наредбата за 
единни държавни изисквания, учебните пла-
нове и програми, Наредбата за професионал-
ни дейности, които медицинските сестри и 
акушерки могат да извършват по назначение 
или самостоятелно (Наредба №1 на МЗ от 8 
февруари 2011 г.) и други нормативни доку-
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менти. Нуждата от висока степен на овладя-
ване на манипулативни умения, самостоятел-
ност, организираност и позитивна мотивация 
за учене, изискват гъвкаво прилагане на на-
учно- методичните ресурси във виртуална 
образователна среда.  

Съвременните студенти са дигитално по-
коление и демонстрират необходимост от 
мултимедийни интерактивни учебни пособия 
(Georgieva-Tsaneva, Serbezova, 2020). Пости-
женията в съвременната медицина и състоя-
нието на здравната система в страната също 
изискват трансформации в учебния процес на 
медицинските сестри и акушерки.  На фона 
на задълбочаващата се криза в здравеопазва-
нето, свързана с изключително недостатъчния 
брой специалисти по здравни грижи, образо-
ванието трябва да заложи на използване на 
подходящи нови дидактически методи коре-
лиращи с изложените факти. Фокусът на 
промяната е към образование насочено към 
изграждане на компетенции, акцентира се не 
върху самия процес, а върху резултата от 
него. 

В световен мащаб, виртуалната образова-
телна среда за студентите медицински сестри 
и акушерки се реализира с разнообразни вир-
туални и дигитални образователни методи. 
Богатият набор от възможности за реализация 
я прави привлекателна за обучавани и препо-
даватели В много изследвания се представят 
резултати, които доказват, че подходящата 
интеракция позволява оптимална професио-
нална подготовка на студентите по здравни 
грижи (Hristova, 2019) 

Водещи изследователи в дидактиката ана-
лизират и представят специфичните призна-
ци, тенденции, бариери и характеризират 
виртуалното обучение като метод, прийом, 
форма на обучение (Hristova, 2020). В насто-
ящата статия ние разглеждаме видео-филмите 
като метод формиращ знания, умения и ком-
петенции у студентите на двете професио-
нални направления – медицинска сестра и 
акушерка. 

В катедра Здравни грижи на ФОЗЗГ, в Ру-
сенски университет ,,Ангел Кънчев”, препо-
давателите работят от години по проблема за 
включване на нови методично-научни ресур-
си за оптимизиране на модула Практически 
основи на сестринските и акушерски грижи 
във виртуална среда. През 2012 година се 
полагат основите на обучението с видеофил-
ми на тема: 

• Основни процедури за предпазване от 
назокомиалните инфекции; 

• Изследване и регистриране на диша-
не; 

• Изследване и регистриране на пулс; 
• Измерване и регистриране на артери-

ално кръвно налягане; 
• Измерване и регистриране на телесна 

температура (Serbezova, 2018). 
Познаването, изследването и правилното 

документиране на основните жизненоважни 
показатели (дишане, пулс, артериално кръвно 
налягане и телесна температура) са основа за 
полагане на качествени здравни грижи за 
всеки пациент. Комплексът от видео-филми е 
насочен към различни нива на познавателния 
процес: знание, разбиране, приложение и 
творческо клинично мислене. Експеримен-
талните резултати в цифров израз показват 
значително по-високи стойности при усвоя-
ване на учебното съдържание на репродук-
тивно и апликативно ниво на студентите, 
ползвали видео-филмите (Serbezova, 2018). 

Следват разработване и внедряване в обу-
чението на видеоалгоритми за инжекционна 
техника: мускулна, подкожна, вътрекожна, 
венозна инжекция и венозни вливания. Резул-
татите доказват успешно придобиване на 
практически умения свързани с инжекцион-
ната техника. Информационният ресурс е 
национално оценен и се прилага в универси-
тети, в които се обучават акушерки и меди-
цински сестри. Видео-филмите за инжекци-
онна техника са базирани в електронната 
платформа You Tube в интернет и студентите 
имат непрекъснат електронен достъп до тях, 
както от персоналните си компютри, така и от 
мобилните си телефони. Това им дава въз-
можност за постоянен контакт с обучителния 
ресурс и осигурява самостоятелна подготовка 
в удобно за тях време. Интересът към видео-
филмите за инжекционна техника се потвър-
ждава от справката в You Tube  – 586 абоната. 
Най-голям интерес е заявен към видеоалгори-
тъма за мускулна инжекция – 112 021 показ-
вания, следва видеоалгоритъмът за подкожна 
– 63 942 показвания. Венозната инжекция е 
показвана 12 978 хиляди пъти, вътрекожната 
има 10 269 показвания, а венозни вливания 45 
450 (справка, към 06. 02. 2021 г. в YuoTube). 

Предимствата на виртуалната среда в об-
ластта на здравните грижи се изразяват в то-
ва, че студентите многократно и по всяко 
време, в безопасна среда близка до реалната 
клинична, могат да актуализират знанията си. 
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Бъдещите специалисти по здравни грижи 
трябва да овладеят до съвършенство техники-
те на медицинските манипулации, да отрабо-
тят фините настройки и усвоят умения до 
автоматизъм, преди да бъдат приложени на 
пациента. Едновременно с това, студентите се 
обучават да контролират чувствата си и уста-
новят баланс между развиването на техничес-
ки умения и професионалната компетентност 
(Hristova, 2019). 

Важен конструкт на дидактическото взаи-
модействие при формиране на практическите 
умения е участието на пациента. Това налага 
осигуряване на безопасна обучителна среда – 
за студенти, преподаватели и пациенти. 
Ефективното усвояване на знания ще позволи 
обучаващите се медицински сестри и аку-
шерки да осъществяват междудисциплинарни 
връзки, свързани с научните теоретични фак-
ти, да анализират и синтезират информация, 
да осъществяват правилни преценки, да раз-
виват клинично мислене, да осъществяват 
пренос от теоретичните знания в практичес-
кото обучение, да предлагат решения на кон-
кретни проблеми, да свързват вече наученото 
с нови знания. 

Безспорен факт е, че като цяло иноватив-
ните технологии поставят студента в центъра 
на образователния процес, обогатяват тради-
ционната образователна среда и я правят по-
динамична, развиваща се и интересна. Тя 
включва разнообразни форми на взаимодейс-
твие между студентите във виртуални екипи 
по работни проекти, в равнопоставена кому-
никация между студенти и преподаватели и 
се основава върху диалога и договарянето 
(Georgieva, Todorova, 2018). В резултат на 
тяхното взаимодействие в процеса на водене 
на диалог се формира критичното мислене у 
студентите, които се обучават в професио-
нално направление Здравни грижи, а именно 
то е база за трансформирането му в  клинич-
но, т. е. свързаното с болестта. Неговата спе-
цифика и своеобразие се заключават в това, 
че обектът на дейността на медицинските и 
здравните специалисти е човекът, неговата 
нормална и болестна жизнена дейност. Като 
използва различните форми и особености на 
критичното мислене, медицинският и здравен 
специалист прави изводи и създава комбина-
ции от здравни грижи, които целят предпаз-
ване и възстановяване на здравето на пациен-
та (Serbezova, 2018).  

В края на учебната 2019 – 2020 година и в 
края на зимен семестър на учебната 2020 – 

2021 година се проведе авторско изследване в 
катедра Здравни грижи, ФОЗЗГ, Русенски 
университет ,,Ангел Кънчев”, професионално 
направление Акушерка и Медицинска сестра. 
Дидактическото проучване се извършва след 
онлайн обучението при двете професионални 
направления. 

Цел: Да установи мнението на студентите 
относно възможностите на видео-филмите за 
оптимизиране процеса на усвояване на уме-
ния и компетенции, свързани с инжекционни-
те техники.  

Обхват: Участват 100 респонденти – 40 
студенти акушерки,  60 медицински сестри.  

Методология на проучването: Анкетна 
карта с 12 затворени въпроси. Анкетната кар-
та се попълва от самите изследвани лица. 
Основен източник на информация при анке-
тата е самосъзнанието на изследваното лица, 
което на практика осигурява първичност на 
емпиричните данни. Освен това, анкетиране-
то позволява да се извличат данни, мнения, 
оценки и нагласи по поставения проблем от 
респондентите, основани на тяхната компе-
тенция, образование и социокултурен опит. 

След анализ на резултатите, данните се 
онагледиха и в графичен вид. 

Анализ на данните: 
Всички респонденти са във втори курс на 

образователна степен бакалавър. Само двама 
са от мъжки пол (2 %). По възраст попадат в 
групата 19 – 44 години, най многобройна е 
групата от 19 до 24 годишни (70%). По-вече 
от половината са със средно образование 
(88%). Всички студенти са декларирали съг-
ласие за участие в изследването. 

Резултатите показват, че всички студенти 
изразяват единодушно мнение, че теоретично 
представения материал по инжекционна тех-
ника е достатъчен. Лекционният материал се 
води от хабилитирани преподаватели във 
виртуална образователна среда обезпечена с 
възможност за използване на интерактивни 
методи за обучение. За практическите упраж-
нения са приложени видео-филмите. Към тях 
има подробни алгоритми за техника на из-
пълнение и протоколи за оценка на знанията. 
Всички респонденти гледат в различни етапи 
от тяхното обучение инжекционните манипу-
лации.   

Предимства на използвания ресурс според 
мнението на студентите са онагледени в гра-
фика: 
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Фиг. 1. Мнения на студентите за видео-
филмите 

 
Анкетираните дават повече от един отго-

вор за предпочитанията си. 
Инжекционната техника изисква до 

съвършенство владеене на манипулацията, на 
фините настройки и проба-грешка не е позво-
лена. Когато медицинският специалист тряб-
ва да придобие нови умения, четенето на 
учебник и гледането на видео-филм  не ви-
наги е достатъчно, а опитът и грешката не са 
опции. Освен това, овладяването на манипу-
лации или процедури в детайли и до автома-
тизъм преди да бъдат приложени на пациента, 
е повече от задължително (Serbezova, 
Hristova, Lukanova, 2019). И тук на преден 
план възниква въпросът, по какъв начин да се 
усвои съответната манипулация без грешка 
във виртуална образователна среда - като се 
следва определен алгоритъм. 

Бариери за студентите при използването 
само на този ресурс за формиране на практи-
чески умения и компетенции, фигура 2. 

 
 

Фиг. 2. Мнение на респондентите за обуче-
нието във виртуална среда 

 
Спецификата в практическото обучение 

налага да бъде използвана обективна система 
за оценка на придобитите умения и компе-
тентности, които да гарантират безопасност и 
елиминиране на възможността за допускане 
на грешки (Georgieva, 2015).  

За оценка на професионалните умения, ко-
ито включват сръчност, използване на мето-
ди, материали, уреди и инструменти, необхо-
дими за манипулациите, трябва да се работи с 
утвърден алгоритъм от последователни дей-
ности, оформени в документ. Чрез планирано 
и целенасочено педагогическо наблюдение с 
ясна методика на оценяване може да се сведе 
до минимум субективността при оценяването. 
Именно ясната методика може да гарантира 
обоснована оценка на уменията на студентите 
(Georgieva, 2015). На всяка единица за 
наблюдение съответстват точки. Оценката се 
формира като сбор от получените точки. Точ-
ковата система се трансформира в коефици-
ент, отразяващ степента на усвоено умение 
или компетентност. Прилага се шестобална 
оценъчна скала. 

К - Коефициент на усвоено умение или 
компетентност       К = а/р   

а – получени точки от изследваното лице 
р – общ брой точки, които е възможно да 

бъдат получени по всички посочени предва-
рително единици за наблюдение. 
 

 
 

Фиг. 3. Резултати от оценка на практически 
умения на студентите по протокол за темата 
Подкожна инжекция, преди и след ползване 

на видеоалгоритми 
 

Данните при всички манипулации недвус-
мислено показват по-добри резултати след 
изработването и гледането на видеоалгорит-
мите. 
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Фиг. 4. Резултати преди и след ползване на 
видеоалгоритми за Мускулна инжекция 

 
Графиките показват, че с най-голям ръст в 

резултатите са манипулациите, които са гле-
дани най-много пъти. 

 

 
 

Фиг. 5. Резултати за темата Венозна инжек-
ция, преди и след ползване на видеоалгорит-

ми 
 

 
 

Фиг. 6. Резултати за темата Венозна инфузия, 
преди и след ползване на видеоалгоритми 

 
Графично се представят броя на гледания-

та на видеоалгоритмите базирани в You Tube. 
 
 

 
 

Фиг. 7. Разпределение на гледанията на 
различните видове инжекции 

 
Интересна и резултатна практика в катедра 

„Здравни грижи“ беше включването на сту-
дентите в разработването на практико-
приложни решение, като те бяха помолени да 
участват активно в изготвяне на сценарии 
(образователни акценти) за заснемане на пет 
видеоалгоритъма по теми, включващи фор-
миране на психомоторни умения и изгражда-
не на професионална компетентност по ин-
жекционна техника – Въвкожна инжекция; 
Подкожна инжекция, Мускулна инжекция, 
Венозна инжекция и Венозно вливане. Пре-
доставени им бяха достатъчно информацион-
ни ресурси на хартиен носител, интернет из-
точници, както и указания сами да намират 
такива. Бъдещите специалисти по Здравни 
грижи участваха активно в процеса и се рад-
ваха на придобития опит. Те се научиха на 
нови интерактивни умения, придобиха опит в 
търсенето, събирането, структурирането и 
анализирането на учебната информация. Ня-
кой от тях първоначално се обезсърчиха, но в 
последствие се адаптираха бързо към техно-
логиите и започнаха да ги определят като 
удобни за студента – потребител. Всичко това 
им даде възможност да развият критичното си 
мислене и да постигнат професионално раз-
витие именно чрез възможността да поемат 
отговорност за собственото си обучение. 

След като изготвиха сценариите (образо-
вателните акценти), на студентите беше пос-
тавена задача да заснимат видеоалгоритмите 
в симулирана болнична среда със симулиран 
болен. В процеса на работа те доброволно 
изявиха желание да поемат ролята на болен 



139 

или медицинска сестра, като се сменяха при 
различни- те видове инжекции. Тази ролева 
задача в симулирана клинична среда даде 
възможност на бъдещите акушерки и меди-
цински сестри да формират клинични умения, 
необходими им за практикуване по безопасен 
начин, под контрола на преподаватели, когато 
не са заплаха за болния. Мястото, където се 
извършваха симулираните манипулации, бе-
ше специално пригодена и предоставена за 
целта болнична зала от УМБАЛ „Канев“ – 
Русе.  Разбира се, имаха шанс да направят 
няколко филмирания, дотогава, докато те 
самите сметнат, че за извършили действието 
оптимално. Ако имаха поне малко съмнение в 
това, можеха да презапишат видеоалгоритъ-
ма, докато всички критерии бяха изпълнени. 
Това гарантираше, че студентите постигат 
изискваните стандарти за различни видове 
инжекционни манипулации и се формира и 
по-висока степен на професионална компе-
тентност, като в същото време се предоставя 
възможност за самоконтрол и самооценка. 

Промените, които протичат в съвременния 
свят, изискват необходимост от формиране на 
професионални компетентности у студенти-
те–бъдещи медицински и здравни специалис-
ти, които се обучават във висшите учебни 
заведения. Тяхната висококвалифицирана 
подготовка зависи в изключителна степен 
както от уменията на преподавателите да 
формират професионални компетентности в 
условията на своята образователна институ-
ция – университета, така и от качествата на 
студентите, тяхната готовност да формират 
необходимите умения. 

 
Заключение 
 
Студенти са почти единодушни, че видео-

материалите дават възможност да се развиват 
технически умения за изпълнение на манипу-
лации. Това се случва чрез визуализация на 
техниките, а освен това те могат да се гледат, 
да се паузират, да се гледат отново и междув-
ременно студентите да се упражняват по този 
начин. 

Видео материалите не са достатъчни сами 
по себе си и има нужда от практика в клинич-
ните бази. По сходен начин видеоматериали-
те не се разглеждат като основен метод за 
формиране на клинично мислене. Студенти и 
експерти са твърдо убедени, че то се формира 
на базата на многократна практика, придру-
жена с непрекъсната връзка с преподавателя и 

възможността за задаване на въпроси и полу-
чаване на отговори от обучаващите. Видеоал-
горитмите действително са полезни, но съ-
ществена роля играе и обратната връзка, как-
то и коригирането и насърчаването от препо-
давател. Възможността именно преподавате-
лите да осъществят достъп до видеоматериа-
лите по всяко време е осигурило значим ком-
форт и спокойствие на студентите. Съчетани-
ето от видеоресурси, самостоятелни занима-
ния, демонстрации от преподавател, многок-
ратно упражняване се възприема като ключо-
ва комбинация за изграждане на връзки меж-
ду получаването на теоретични познания и 
формиране на практически умения. При 
идентифицирането на тези различни методи 
става ясно, че всички оценяват редица мулти-
сензорни ресурси, включително слушане, 
гледане, дискутиране, четене и правене. 
Включването на видеоресурси в обучителния 
пакет, който позволява демонстрация и прак-
тика се възприема като добра комбинация. 
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ABSTRACT: The article discusses one of the essential aspects of project-based learning - its potential to de-
velop creative thinking of educational subjects. Creative techniques for practical implementation of project-
based learning are presented. They are aimed at stimulating the curiosity, entrepreneurship and self-reflection 
of teachers and students. The techniques serve to improve the effectiveness of students' learning by provoking 
creative decisions in the educational environment. 

Key words: project-based learning, creative thinking, creative techniques  
 

Проектно-базираното обучение възниква 
първоначално като методически подход в 
рамките на образователната концепция за 
“учене чрез правене”. Идеята се разработва от  
от Дж. Дюи и У. Килпатрик през 1918 г. на 
основата на четири научни и образователни 
идеи: активно конструиране на знанието, си-
туационно обучение, социално взаимодейст-
вие и използване на когнитивни инструменти. 
То се счита за форма на ситуационно обуче-
ние и се основава на конструктивистката фи-
лософия на образованието (Blumenfeld et al., 
1991). 

В съвременен план идеята се е развила и 
придобива значителна популярност като ця-
лостен модел на процеса на обучение, който 
има следните структурни и съдържателни 
компоненти (Blumenfeld et al., 1991; Krajcik et 
al., 1994; Krajcik, Czerniak & Berger, 2002): 

- В началото се поставя провокативен въп-
рос, чиито отговори за възможни решения на 
определени проблеми; 

- Учениците изследват въпроса чрез учас-
тие в автентични, ситуационни дейности, ка-
то търсят експертно решене на въпроса, из-
ползвайки компетентностите си в определени 
предметни области. Докато правят проучва-
ния, учениците учат и прилагат наученото 
чрез различни важни идеи, които генерират; 

- Учениците, учителите и други членове на 
общността си сътрудничат в търсенето на ре-
шения. Този процес отразява сложната ситуа-
ция на експертното решаване на проблеми; 

- Учениците са подкрепяни да участват ак-
тивно в процеса като използват различни ме-
тоди, технологии (вкл. информационни и ко-
муникационни) и се опитват да надхвърлят 
нивото на познавателните си способности; 

- Учениците произвеждат значими, осеза-
еми продукти, които споделят като резултат 
от обучението си чрез дейностите по проекта. 

В съвременната образователна среда про-
ектно-базираното обучение се прилага и в 
двата  описани варианта: 

- Като метод на обучение, част от различ-
ни форми на обучение, чрез който се постигат 
по-ефективно образователните цели; 

- Като модел на обучение, изразяващ тен-
денциите за интердисциплинарно обучение, 
ориентиран към интегриране знанията и уме-
нията в проблемна ситуация от реалния жи-
вот. 

Според редица изследователи, основният 
ефект от проектната дейност върху участни-
ците в процеса на обучение, независимо в ка-
къв вариант се прилага, е развиването на уме-
нието им за решаване на проблеми, респ. раз-
виването на творческо им мислене, които се 
превръщат в мотиви за учене и допринасят за 
повишаване на успеваемостта на учениците 
(Salomon, Perkins & Globerson, 1991; Marx et. 
al., 2004; Rivet & Krajcik, 2002; William & 
Linn, 2002; Awang & Ramly, 2008).  

Този аспект на проектната дейност е и 
един от значимите ѝ дефицити в педагогичес-
ката практиката, тъй като той изисква подбор 
на тематика и планиране на проектни дейнос-



142 

ти, които са от интерес за учениците и които 
ще провокират тяхното любопитство, ще по-
вишат мотивация им и ще развият творчески-
те им способности. 

В психологията креативността се дефини-
ра като система от творчески способности, 
предразположение или склонност към твор-
чество. Редица психолози я разглеждат и като 
процес на преобразуване на когнитивни или 
познавателни модели в нови форми (Десев, 
Брик & Десев, 2011;  Simon & Kendrick, 1994)  

Е. де Боно използва именно концепция за 
творческото мислене като процес и внася но-
во разбиране за това понятие. Той определя 
креативното мислене като „метод“ за мислене 
„стъпка по стъпка, с разработени практически 
техники, които могат да се използват съзна-
телно“, т.е. то може да бъде овладяно от все-
ки, независимо от степента на развитие на 
интелекта му (стига да е в норма) (De Bono, 
2009). Де Боно описва този вид мислене с 
умения за плавно развитие на мисълта, гъвка-
вост, оригиналност; развиване в подробности, 
брейнсторминг, асоциативно и метафорично 
мислене, модифициране, умения за определя-
не на характерни свойства, образно мислене и 
откриване на връзки. При творческото мисле-
не, описано от Де Боно, субектът първо ана-
лизира проблема, след това генерира възмож-
ни решения, избира и прилага най-доброто от 
тези решения и накрая оценява на ефектив-
ността на решенията. Характерно за този вид 
творческо мислене е съчетаването на идеи, 
които не са били съчетавани до момента. Та-
ка, при наличие на проблем, задачата е да се 
открие подходяща различна идея – провока-
ция или стимул, която да се съчетае с проб-
лемната (De Bono, 2010).  

Както се забелязва, идеите на де Боно се 
вписват особено успешно в концепцията на 
проектно-базираното обучение. Самият автор 
разработва редица техники за творческо мис-
лене, които намират приложение в различни 
области и служат за успешно и рационално 
вземане на решения. 

В настоящата разработка се представят 
практически идеи за използване на креативни 
техники в проектно-базираното обучение, 
които да подсилят ефекта на учене и да моти-
вират участниците в процеса. 

Те могат да се използват както от учители 
от различни етапи и степени на училищното 
образование, така и от самите ученици под 
ръководството на учителя. Подходящи са за 
реализиране на проектна дейност в традици-

онна училищна среда, в STE(А)M-центрове, в 
извънкласни и извънучилищни проектни 
инициативи.  

Предложените техники дават възможност 
да се стимулира творческото мислене на 
участниците още на ниво идея за проект. Чрез 
тях се изпълняват няколко важни условия на 
проектната дейност, базирана на компетент-
ностния подход в образованието: 

- стимулират любопитството чрез избор на 
значими и интересни за изследване теми;  

- съдействат за лесно и адекватно открива-
не на вътрепредметни и междупредметни 
връзки; 

- отключват творческото мислене и рабо-
тата в по-широк контекст на познанието (ме-
тапознание) 

- провокират рефлексия на опита на участ-
ниците; 

- при по-големи ученици, когато те самите 
използват техниките, за да се фокусират вър-
ху важни и значими теми, се стимулира моти-
вацията за работа по проектната тема; 

- чрез творческите техники се дава въз-
можност на ученици и учители да развиват 
своите умения за решаване на проблеми, со-
циално предприемачество, гражданско учас-
тие;  

- чрез тези техники учениците овладяват 
цялостни компетентности за проектна дей-
ност, която е важен аспект на съвременните 
инициативност и предприемачество като зна-
чими житейски компетентности. 

Важно е да се подчертае, че техниките ви-
наги се прилагат в рамките на определен ди-
дактически метод, като най-често това са ме-
тоди от групата на информационните: беседа, 
дискусия, работа с информационни източни-
ци. Трябва също да се отбележи, че в педаго-
гическата практика са чести случаите, в които 
е по-ефективно използването на повече от 
една техника. 

 
Креативни техники в проектно-

базираното обучение 
 
Асоциативни техники 
Тези техники използват асоциативното 

мислене на участниците. Те са вербални по 
характер и изискват активизиране на мисле-
нето чрез речта. 

Техника „Дума – асоциация“ 
Техниката е подходяща за генериране на 

идеи за проектни теми и проектни задания. 
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Има различни варианти, като в основата ѝ е 
използването на случайни думи. 

Вариант 1: След обмисляне и обсъждане в 
групата, се избира една дума от определен 
набор думи (напр. 20). По асоциация с тази 
дума се обмисля идея за проект. 

Вариант 2: На групата се предоставя на-
бор от шест случайно подбрани думи. Всяка 
група трябва да избере 2 от тях, за да изгради 
проектната си идея. 

Вариант 3: Групата получава набор от 
шест случайно подбрани думи. Едната служи 
за формулиране на идеята и темата на проек-
та, а другите – за разработване на проектните 
задания (по една дума за задание).  

Техниката в практиката:  
По примера на вариант 3 думите са: кукла, 

калкулатор, карта, ръка, банан, фурна.  
Проектна идея: Темата е „Куклата в жи-

вота на народите“. Продуктът е сайт, посве-
тен на куклата, на който ще се качат материа-
ли от реализацията на проекта и който ще ос-
тане отворен за работа по темата. Чрез проуч-
ването на куклата, учениците ще изучават и 
представят географията, бита и традициите на 
10 държави, разположени на петте континен-
та – Европа (Русия и Франция), Азия (Китай и 
Япония), Северна Америка (Куба и САЩ), 
Южна Америка (Колумбия и Перу), Африка 
(Египет и Того). 

- Кукла – тема: куклите се изучават, изра-
ботват, експонират, заснемат; 

- Карта – учениците изработват интерак-
тивна географска карта за сайта; 

- Ръка – учениците изучават кукли за кук-
лен театър и типичните за всяка страна театри 
с кукли; 

- Банан – учениците изработват кукла с 
формата на банан по примера на национална-
та беларуска кукла Мотанка; 

- Фурна – учениците изучават национална-
та кухня на народите, като представят типич-
ни рецепти на сайта; 

- Калкулатор – към рецептите на нацио-
нални ястия е приложен калкулатор на полез-
ните им вещества. 

Съответната национална кукла служи като 
символ на всички материали, които се качват 
на сайта, както и на самия сайт. 

Техника „Проблем – асоциация“ 
 Техниката служи за конкретизиране на 

проектна тема и разработване на съответни 
проектни задания. Дава се набор от няколко 
проблемни области. Участниците избират ед-

на и трябва да запишат максимален брой те-
ми, с които асоциират проблема. 

Техниката в практиката: Проблемните 
области са: 

1. Здравето като ценност 
2. Съвременни екологични проблеми 
3. Различие, толерантност, недискрими-

нация 
4. Изобретения и иновации – човешкият 

прогрес 
5. Българската история и европейското 

културно пространство 
6. Традициите в моя роден край 
7. Химията в ежедневието на човека 
8. Машината и човекът 
9. Правата на човека в миналото и днес 
10. Общество и култура 
Избраната област е „Правата на човека в 

миналото и днес“ 
Асоциирани теми: 
- Правата на жените 
- Съвременното робство 
- Синдикализъм 
- Малцинствата в България 
- Геноцидът 
- Нацизъм 
Проектна идея: Темата е „Идеите на син-

дикализма“. Продуктът е алманах на синди-
калното движение в България. Учениците 
проучват възникването и идеите на синди-
калните движения с фокус върху синдика-
лизма в България. Издирват интересни факти, 
снимки и други артефакти на синдикалното 
движение в България. Правят интервюта с 
изявени синдикални дейци. Подготвят елект-
ронен алманах на синдикалното движение в 
България. 

Техника „Наблюдение – асоциация“ 
Техниката може да се използва както за 

генериране на идеи за проектни теми, така и 
за установяване и прилагане на вътрешно-
предметни и междупредметни връзки. Група-
та е провокирана да наблюдава заобикаляща-
та действителност и да „улови“ интересни 
обекти или фрагменти. Участниците трябва 
да използват тези опори като интересни 
хрумвания за проект. Прилагането на тази 
техника е ефективно в непозната за участни-
ците среда – напр. сред природата, в друг 
град, в музей, галерия и др.п. 

Техниката в практиката (ученици от 
начален етап): Наблюдавани обекти са купо-
ла на арка, изработен от ковано желязо. Сезо-
нът е есен и наближава Денят на Вси Светии 
(Хелоуин). След дискусия участниците асо-
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циират купола на арката с каляската на Пепе-
ляшка. Асоциацията се свързва с тиквата – 
превръщането на тиквата в каляска. Тиквата 
се свързва с есента и предстоящия Хелоуин. 
Оранжевият цвят се избира за водещ. 

Проектна идея: Темата е „Тиква“. Про-
дуктът е базар на произведения с „тиквен“ 
мотив. Децата изработват различни изделия, 
изучавайки различни сортове и разновиднос-
ти тикви: каляски от картон, книгоразделите-
ли, значки, украса за фланелки, шапки, чанти 
и т.н., включително интерпретирайки част от 
тях в духа на Хелоуин. Изработват „тиквена“ 
валута и „тиквени“ кредитни карти, като след 
конкурс се избира най-добрият дизайн на ва-
лутата и кредитната карта, както и име и но-
минал. Всяка група организира своя търговс-
ка площ, на която промотира своите продукти 
по подходящ начин. Определена сума и кре-
дитен лимит от „тиквена“ валута се отпуска 
на деца от други класове. Печели групата, 
продала най-много изделия и спечелила най-
много тиквени пари. 

Техниката в практиката (ученици от 
прогимназиален и гимназиален етап): Наблю-
давани обекти са плаж и прилежащ парк. 
Участниците асоциират двата „терена“ с мес-
та за спорт, тъй като наблюдават хора, които 
бягат или карат колело. Тъй като по плажната 
ивица не може да се кара колело, остава да се 
прецени, каква е разликата между бягане на 
равен терен – алеите на парка, и на неравен 
терен със силно съпротивление – пясъчната 
ивица.  

Проектна идея: Темата е „Спорт и здра-
ве“. Продуктът е база данни с калкулатор за 
нормативи, телесен статус, хранене и инди-
видуални здравословни режими. Учениците 
се разделят на две основни групи и съответни 
подгрупи. Едната група и нейните подгрупи 
работят в парка. Те проучват и регистрират 
данни за постигнати стойности при бягане на 
равен терен, при различни метеорологични 
условия и при различен телесен статус на 
участника. Проучването става на база експе-
римент, в който се включват самите участни-
ци, като отчитат своите телесни показатели, 
начин на хранене, спорт и постижения. Ана-
логично работи другата група, но на неравен 
терен на плажната ивица. На база изчислени-
те стойности и получени резултати, ученици-
те изготвят база данни, която е отворена за 
развиване.   

 
 

Техники за класифициране на понятия 
В основата на тази група техники е рабо-

тата с ключови понятия, които се изучават в 
училище и извеждането им в различен кон-
текст чрез реализиране на проектни идеи. Те-
зи техники също са вариант на техниката 
„Мисловни карти“, но тук се търси връзката 
на конкретно понятие с понятия от различни 
области на науката изкуствата и спорта, които 
са близки до опита на учениците. 

Техника „Дърво на понятията“ 
Техниката е насочена към установяване и 

творческо интерпретиране на връзките между 
понятията от различни области на познание-
то. Тя подпомага учителя и учениците в уста-
новяването и ефективното прилагане на вът-
решно-предметни и междупредметни връзки 
в проектната дейност, респ. в прилагането на 
компетентностния подход. Обикновено тази 
техника се прилага като вариант на техниката 
„Мисловна карта“, но с насока към откриване 
на главните и второстепенните връзки на те-
мата с теми от различни области на науката 
изкуствата и спорта, които са близки до опита 
на учениците. Вариант е да се посочат дирек-
тно предметните области, с които да се търси 
асоциация. 

Техниката в практиката (ученици от 
начален етап):  

Понятието е цвете. В дискусията децата го 
асоциират с празник (поднасяме цветя), укра-
са (украсяваме с цветя, декорации с цветя), 
празнична трапеза (има цветя или цветни де-
корации), покана (за някои празници се пра-
вят покани с цветя). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектна идея: Темата е „Рожден ден“. 

Продуктът е декорация за рожден ден. 
Децата записват на еднакви листчета рож-

дената си дата и месец. Пускат ги в четири 
предварително подготвени кутийки, надписа-
ни с имената на четирите сезона – според се-
зона, в който са родени. Разделят се на 4 гру-
пи според сезоните. Отговорникът на всяка 
група, посочен от учителя, изтегля „на сляпо“ 
едно листче от съответно наименуваната 

цвете трапеза празник 

покана 

украса 
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чашка. Ученикът, чиято рождена дата е из-
теглена, трябва да каже любимото си цвете. 
Цветето ще бъде използвано за декорация на 
украса за рожден ден – покани, салфетки, 
рингове за салфетки, чаши, чинии и т.н.     

Техника „Любопитното зарче“ 
За тази техника е необходимо да се изра-

боти кубче (зарче), на всяка страна на което 
са написани въпросителни думи: 

- Как? 
- Защо? 
- Къде?  
- Колко/а/и? 
- Какъв/а/о/и? 
- Ако? 
Участниците в групата избират една слу-

чайна дума чрез жребий. След това всеки 
участник хвърля зарчето. В зависимост от 
въпроса, който му се е паднал, участникът 
трябва да измисли въпроси към понятието, 
които да послужат за проектна идея. Участ-
ниците се стимулират да мислят извън конк-
ретиката на понятието, да разсъждават по 
нетрадиционен начин. След това се провежда 
дискусия по поставените въпроси и се гене-
рира проектна идея.  

Техниката на практика: Понятието е 
ябълка 

- Как? – Как изглежда?, Как расте?, Как се 
отглежда? 

- Защо? – Защо са полезни ябълките?, За-
що ябълката е плод на раздора (Адам и Ева; 
Хубавата Елена)?, Защо не правим компот от 
ябълки? 

- Къде? – Къде виреят ябълките?, Къде се 
срещат в изкуството? 

- Какво/а/и? – Какви цветове са ябълките?, 
Какво се прави от ябълки?, Каква е формата 
на ябълката? 

- Колко? – Колко ябълки ражда едно дър-
во?, Колко сорта ябълки има? 

- Ако? – Ако нямаше ябълки?, Ако ядеш 
само ябълки?, Ако ябълката не беше паднала 
на главата на Нютон? 

Проектна идея: Темата е „Ябълката – 
между гравитацията и раздора“. Продуктът е 
научна и художествена инсталация с ябълки. 
По време на проекта учениците ще изучават 
физичните закони чрез използване на ябълки 
(модели) и художествени произведения, в ко-
ито ябълката е водещ „образ“. Ще направят 
художествено-научна инсталация с ябълки 
(като образи и модели). Инсталацията ще е 
интерактивна и достъпна за доразвиване чрез 

експериментиране и художествено-творческа 
дейност. 

Техника „Обратно мислене“ 
Чрез тази техника участниците се насочват 

да мислят върху проектната идея като заме-
нят изведени понятия с техни антоними. Тех-
никата има различни варианти за приложе-
ние: 

Вариант 1: Групата „изтегля“ чрез жребий 
една дума. На база на нейния антоним се раз-
вива идея за проектно задание.  

Вариант 2: Групата получава набор от ду-
ми – напр. четири, и на база на антонимите 
им се генерира проектна идея. 

Техниката в практиката:  
По примера на вариант 2 думите са: еднак-

ви, светлина, недоверие, толерантност 
Антонимите са: различни, мрак (нощ), до-

верие (вяра), предразсъдък (нетърпимост) 
Проектна идея:  
Темата е „Предразсъдъците и човешката 

култура“. Продуктът е музей на толерант-
ността. Учениците изучават различни прояви 
на толерантност в българското общество: 
спасяване на евреите, живота на българите-
мюсюлмани, отношение към хора с уврежда-
ния, с различен статус и т.н. Събраните мате-
риали и артефакти се сортират, категоризират 
и подготвят като музейни експонати. Органи-
зира се и се промотира музей на толерант-
ността – в училище, читалище, културен дом 
или на друго подходящо място. 

Техника „Домино“ 
Съставя се набор от 30 понятия, които са 

записани на „плочки“ под формата на доми-
но. Групата избира един участник, който да 
започне играта. Той избира първата дума. 
Всеки следващ участник трябва да избере ед-
на дума, която – съответно, започва с послед-
ната буква на предходната дума, но и е свър-
зана по някакъв начин с нея, както и с вложе-
ните смисли. При поставянето на думата 
участникът трябва да обясни връзката. Под-
режда се „домино“ с пет думи. Те служат, за 
да се изгради проектната идея – тема и зада-
ния, на база намерената от участниците връз-
ка между понятията. 

Вариант на техниката е подреждане, тип 
„Кръстословица“, при което думите могат да 
се „застъпват“ по обща буква. 

Техниката в практиката: 
Понятията са: апотема, алгоритъм, мълния, 

червей, йони, скала, музика, яркост, темпера-
тура, алкохол, йога лад, дял, лост, трахея, 
ясен, иконостас, ястреб, неутрон, ябълка, цол, 



146 

църква, небе, екология, ястреб, янтар, яйцек-
летка, ягуар, ябълка, луна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Избраната дума е червей. Следват: йога – 

гъвкави движения като на червей; алгоритъм 
– движение по определен алгоритъм, танцу-
вам; мълния – флашмоб чрез организиран 
танц сред много хора; ягуар – красиво, гъвка-
во, силно животно, движи се бързо и граци-
озно.  

Проектна идея: Темата е „Грациозни жи-
вотни“. Продуктът е филм за животни, които 
се отличават с грация, гъвкавост и бързина. 
По време на проекта учениците ще изучават 
тези животни и ще направят кратък научно-
популярен филм за тях. Филмът ще отразява 
и влиянието на тези животни върху съвре-
менната поп-култура – мода, музика, танци, 
театър, кино. С цел представяне и популяри-
зиране на филма ще се направи танц с костю-
ми на тези животни, който ще се изпълнява на 
различни места като флашмоб. 

 
Проблемно-базирани техники 
Тези техники имат за цел да мотивират 

учениците да търсят решения на значими со-
циални проблеми чрез реализиране на проек-
ти.  

Техника „За и против“ 
Участниците в групата избират една тема, 

формулирана като съждение „за“ и „против“. 
Всеки пише аргументи „за“ и „против“, съг-
ласно темата като събира и чете материали по 
нея. Мненията се обобщават, обсъждат и от 
тях се извежда тема на проект и идеи за про-
ектни задания. 

Техниката в практиката: Темата е „За и 
против ваксинирането“ 

За: Ваксините са огромно достижение на 
човечеството – чрез тях са овладени масови 
епидемии. Благодарение на ваксините някои 
опасни болести са изчезнали напълно. Има 
доказателства, че благодарение на ваксините 
човешкият живот се е увеличил средно с 15 г. 
през последните 50 години. 

Против: Ваксините се тестват върху жи-
вотни. Те са опасни за човека, тъй като не са 

достатъчно добре изпитани в клинични усло-
вия. Те стимулират организма да произвежда 
анти-тела по неестествен начин, вследствие 
на което потискат естествения имунитет на 
човека. Ваксините са поредният начин да се 
търгува със здравето на човека. 

Проектна идея: Темата е „Ваксината – 
голямото откритие или голямата грешка“. 
Продуктът е кампания за популяризиране на 
ваксинирането сред млади хора и хора от уяз-
вими групи. Учениците изучават произхода 
на ваксините, ползите от тяхното откриване, 
примерите за еволюцията на превенцията от 
заразяване с опасни болести чрез ваксинира-
не. Изготвят брошури и организират публич-
ни дебати за ползите от ваксинирането. 

Техника „Проблем-решение“ 
Чрез дискусия и споделя на опит се фор-

мулират пет-шест проблема, които са социал-
но значими и свързани с конкретна ситуация 
от заобикалящата действителност. Избира се 
един проблем, който се оценява от участни-
ците като най-значим за момента и решим в 
най-близка перспектива. Той се оформя като 
проект в търсена на възможните решения. 

Техниката в практиката: 
Проблеми:  
- Учениците от училището нямат място за 

неформални събирания и отдих. 
- Ученици от уязвими групи в училището 

не могат да си позволят закупуване на учеб-
ници и помагала. 

- Определено пространство, любимо на 
младите хора в града/ селото, запустява и ста-
ва все по-неблагоприятно за срещи и събира-
ния. 

Проектна идея: Проблемът е „Ученици от 
уязвими групи в училището не могат да си 
позволят закупуване на учебници и помага-
ла“. Темата е „Да споделим ученето“. Про-
дуктът е създаване на библиотечни ресурси за 
споделено учене по учебните предмети от 
учебния план за съответния клас. В рамките 
на проекта учениците събират, сортират и 
картотекират ресурси за обучение по учебни 
предмети за съответните класове – сборници, 
помагала, енциклопедии, справочна литера-
тура. Обособяват кът в библиотеката или на 
подходящо място в училището, като набират 
средства за неговото оформяне като място за 
споделено учене – оборудване и мебели. Ска-
нират подходящи книги и селектират елект-
ронни ресурси за учене по направления. В 
къта се инсталират компютри, които да из-
ползват ученици в нужда.  

червей йога алгоритъм 

мълния ягуар 
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Заключение 
 
В заключение трябва да се посочи, че 

ефектите от приложението на описаните тех-
ники би бил незначителен без мотивацията на 
участниците в процеса на проектно-базирано 
обучение да развиват своето творческо мис-
лене. За учителите този процес се заключава в 
умението им да бъдат селектори на информа-
ция и да променят своя модел на преподаване 
в посока на фасилитиране, модерация и меди-
ация в обучението. За учениците е важно да 
развиват своята самостоятелност и да търсят 
знанието, вкл. чрез преживяване, изследване 
и грешки. 
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ABSTRACT: The professional roles of the teacher in the Montessori environment are determined by his 

functions and stages of work. His professional repertoire is dominated by supporting roles - organizer and 
guardian of the environment, mediator between the child and the environment, experimenter,observer, research-
er of the child, his motivator, diagnostician of the physical and mental development of the child; trainer, educa-
tor, leader, coordinator, mentor, guide of the child, counselor for children and parents, partner, guarantor of the 
child's.Through the pedagogical system of M. Montessori, students learn about these roles. 

Key words: pedagogical system, philosophy of education, professional role, educational environment 
 

Въведение 
 

Мария Монтесори (1870 - 1952) създава 
оригинална педагогическа система, която на-
мира привърженици в целия свят. Тя се разп-
ространява през първата половина на ХХ в., 
но продължава да бъде най-разпознаваемото 
лице на реформаторската педагогика и през 
ХХI в. Педагогическата теория и практика на 
М. Монтесори предизвикват интереса на ши-
рок кръг съвременни изследователи, които 
търсят възможности както за приложението 
им в условията на новите технологии, така и 
за пренос на идеи в традиционната класно -
урочна организация на обучение с цел ре-
формиране на масовото образование. 

Педагогическата система на М. Монтесори 
е изградена върху оригиналните възгледи на 
своя автор за мястото на човека във Вселена-
та. Като реформатор М. Монтесори създа-
ва нова философия на детството, в центъ-
ра на която поставя детето с неговите 
потребности и интереси. Тя защитава те-
зата, че Възрастният и Детето са две фор-
ми на живот, които се различават по нива 
на развитие, по характер на дейността, 
свързваща ги със заобикалящата среда, по 
формата на ума. В това отношение отго-
ворностите на възрастния нарастват, за-
щото той трябва да организира среда, в 

която детският ум да намери всичко необхо-
димо и полезно за своето развитие. По този 
начин детският ум постепенно се трансфор-
мира в ума на възрастен и преминава от без-
съзнателното към съзнателното по пътя на 
усилия, труд и любов. Детето става възрастен. 

Педагогическата система на М. Монтесори 
се характеризира с цялостност, завършеност и 
единство на компонентите Дете, Среда, Учи-
тел. Тя  променя функциите на учителя и за-
дачите на образователната среда. В развитие-
то си детето преминава през различни перио-
ди, в които е „абсорбиращ ум”, „строител на 
самия себе си”, "изследовател на обкръжа-
ващия свят", „учен“, „участник в организа-
ции”, „социален работник“. Монтесори сре-
дата е подготвено развиващо образователно 
пространство, отличаващо с определена логи-
ка на дидактичните материали и на зоните 
Жизнена практика, Сензорно развитие, Ези-
ково развитие, Математическо развитие, Ес-
тествено научно и космическо развитие. 

Учителят в системата на М. Монтесори е 
учител от нов тип. Той се различава от учите-
ля в класическата педагогика. Същността на 
неговата работа е да направлява психическата 
дейност на децата и тяхното физиологично 
развитие. Учителят в Монтесори среда пре-
минава през вътрешна духовна подготовка и 
практическа дейност. Неговата вътрешна ду-
ховна подготовка означава той да подготви 
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себе си за работа в Монтесори среда. Това 
включва формиране на умения за самоизс-
ледване, интерес към човешката природа и 
вяра в детето, умения да се учи от детето и да 
го наблюдава, т.е. учителят изгражда научен 
подход към детето в духа на педагогическата 
система на М. Монтесори. Чрез вътрешната 
си духовна подготовка той приема идеята, че 
всяко дете дава най-доброто от това, което 
носи в себе си, като открива най-интересната 
за него дейност. Учителят освобождава себе 
си от различните видове и типове деца, които 
живеят някъде в паметта му. В неговото въ-
ображение съществува нормален тип дете, 
което живее в духовен свят. 

Практическата дейност на учителя преми-
нава през няколко етапа, отразяващи органи-
зацията и грижите за средата, адаптацията, 
пътя към порядъка, интелектуалния цикъл. На 
всеки етап учителят променя своите функции, 
но относително постоянни остават организа-
торската, посредническата, диагностичната и 
защитната функция. 

В първия етап от практическата си дейност 
учителят превръща занималнята в уютно и 
комфортно място. Той може да се сравни със 
стопанина на един дом. Учителят създава 
среда за творчески живот, за разнообразни 
детски интереси. Очарованието на средата са 
в чистотата и реда, в това, че всяка вещ е на 
мястото си. На този етап М. Монтесори нари-
ча учителя „пазител и уредник на средата”.  

Във втория етап от практическата дейност 
на учителя средата вече е създадена, но от 
него се изисква да проанализира себе си и 
своето поведение в тази среда, отношението 
си към децата. Педагогът трябва да бъде като 
пламък, който излъчва топлина и светлина, 
който увлича децата след себе си, влива им 
нови сили. Най-често този етап е свързан с 
различни упражнения, които може да нямат 
познавателна ценност, но успокояват децата. 
Учителят с чувство за хумор е за предпочита-
не пред намръщения и скучен учител. Ако 
във втория етап има деца, които пречат, до-
саждат на останалите, те се нуждаят от спе-
циалното внимание на учителя. Под формата 
на възклицание, проява на индивидуален ин-
терес към безпокойството на детето, демонс-
трация на любов, на непослушника се предла-
гат дейности и работа с учителя.  

В третия етап от практическата дейност на 
учителя децата проявяват интерес към някои 
дидактични материали от подготвената среда. 
Според М. Монтесори най-често това са уп-

ражненията от зоната на реалния живот. Сега 
учителят трябва да бъде внимателен и да не 
се намесва в работата на детето. Това изк-
лючва случаите, при които детето идва и тър-
си неговата помощ. Учителят също може да 
предлага нови материали, ако установи, че 
детето е изчерпило възможностите за работа с 
тези, с които вече се занимава. Според М. 
Монтесори признакът за педагогическия ус-
пех се установява много лесно. Децата рабо-
тят така, сякаш учителят го няма в занимал-
нята. Тогава започва „изкуството на духовно 
служене на детето”, което е друго ниво на 
любов към него. Тя вече не е нито лична, ни-
то материална. Според М. Монтесори „да 
служиш на детето означава да усетиш, че 
служиш на духа на човека; дух, който трябва 
да бъде освободен“( Монтесори, 2017, с.337). 

Учителят в системата на М. Монтесори не 
подменя своя личен опит с този на детето. 
Той създава всички необходими предпостав-
ки подрастващият да се развива и да обогатя-
ва своя опит в и чрез дейностите. Детето се 
занимава, защото му е интересно, има свобо-
да на действията, формира самостоятелност и 
активно се адаптира към обкръжаващата сре-
да. Превръщането на детето в център на обра-
зователния процес променя ролевия реперто-
ар на учителя. 
 

Постановка на изследването 
Прилагането на ролевия подход към учи-

телската професия води до нейното по-добро 
опознаване в теоретичен и практически ас-
пект, което е фактор за ефективна подготовка 
на бъдещите учители. Професионалните роли 
на учителя отразяват устойчивостта и дина-
миката на професията от една страна и лич-
ността на нейния изпълнител от друга страна. 
Към тях очаквания имат ученици, родители, 
педагогическа общност, общество. Размина-
ването между очакванията и изпълнението на 
ролите водят до ролеви конфликти. Разбира-
нето на ролите е свързано с осъзнаване на 
техните параметри  – права, отговорности, 
нагласи, очаквания. То е предпоставка за из-
пълнението на ролята от учителя чрез взаи-
модействие с останалите субекти в образова-
телното пространство. Процесът на припоз-
наване на ролята от учителя, т.е. нейното ин-
териоризиране,  има отношение към профе-
сионалната му компетентност, квалификация, 
готовност за изпълнение. 

Съществуват различни класификации на 
професионалните роли на учителя. Според 
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субектно-обектното дидактическо отношение 
„учител-ученик-учебно съдържание” има ро-
ли за директно наставничество и поддръжка 
(изпълнител, източник на информация, ръко-
водител, авторитет, експерт, оценител и др.) и 
роли за подкрепа (медиатор, фасилитатор, 
тютор, ментор, координатор, консултант, съ-
мишленик и др.). Според развитието на обра-
зователните теории също се обособяват две 
групи роли – традиционни роли (авторитет, 
ръководител, изпълнител, източник на ин-
формация, възпитател, обучител, оценител и 
др.) и нетрадиционни/нови роли (настойник, 
координатор, фасилитатор, модератор, медиа-
тор, консултант, мрежов администратор и 
др.).  

Ролевият подход към учителската профе-
сия е в основата на настоящото изследване, 
което търси неговите проекции в Монтесори 
среда. Изследването има за цел да проучи 
нагласите на бъдещи учители към професио-
налните роли на учителя в Монтесори среда и 
да посочи възможности за актуализиране на 
подготовката им. Целта се реализира чрез 
следните задачи: 

• Да се представят професионалните 
роли на учителя в Монтесори среда. 

•  Да се проучат нагласите на бъдещи 
учители към професионалните роли на учите-
ля в Монтесори среда.  

• Да се изследва готовността на студен-
тите да изпълняват професионални роли на 
учителя, посочени от М. Монтесори, и да ги 
включат в ролевия си репертоар на учители. 

Основни методи на изследването са диаг-
ностичен тренинг във фокусни групи със сту-
денти-бъдещи учители, проективна методика 
под формата на диагностично есе „Учителят в 
педагогическата система на Монтесори“, ра-
бота с текстове от книги на Монтесори, пре-
ведени на български език, теоретичен и срав-
нителен анализ, наблюдение.  

Изследването е проведено със 120 студен-
ти-бъдещи учители през периода април 2020 
г. – април 2021 г. То е резултат от работата на 
автора със студенти от специалност „Преду-
чилищна и начална училищна педагогика“, 
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, по из-
бираема дисциплина „Образование по метода 
Монтесори“ и по проект „Тенденции и перс-
пективи в развитието на статусно-ролевите 
модели и ключовите компетентности на бъл-
гарски учители“, финансиран с договор НИХ 
– 436/2020 на Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“. 

Резултати 
 
Професионалните роли на учителя в Мон-

тесори среда се определят от неговите функ-
ции и етапи на работа. Той е обучител и въз-
питател, но в сравнение с класно-урочната 
система много по-често е помощник, парт-
ньор, защитник на детето. Този учител е тип 
”мълчалив учител”, който привидно бездейс-
тва, но е и „учител-муза”, защото за него обу-
чението е творчески процес.  

Учителят в педагогическата система на М. 
Монтесори е организатор, „опекун и пазител 
на средата”, експериментатор. Той непрекъс-
нато се грижи за нейното подреждане и съх-
раняване в определен порядък. В същото 
време учителят не се страхува да създава свои 
материали или да обогатява средата с други, 
дори те да представляват интерес само за ед-
но дете. 

В Монтесори среда педагогът умее да ра-
боти еднакво добре както индивидуално, така 
и групово. Той е наблюдател, изследовател на 
детето, негов мотиватор. Учителят пробужда 
интереса на своя възпитаник към обкръжава-
щия свят, желанието му да го опознава, да 
задава въпроси и самостоятелно да намира 
отговорите им.  

Същността на дейността на Монтесори-
педагога е презентацията на дидактичните 
материали. Всеки от тях има конкретен начин 
за демонстриране пред детето. При предста-
вянето на дидактичния материал  учителят 
показва как се работи с него, как се използва. 
Той се стреми детето да усвои работата с ма-
териала поетапно, да формира определени 
умения. Учителят работи върху точността на 
възприятието, концентрацията на внимание-
то, развитието на детската памет и логика. В 
тази си дейност той не е класическия тип 
обучител, защото работи индивидуално и се 
съобразява с темпа на развитие на детето, 
пред което презентира материала. 

Учителят в педагогическата система на 
Монтесори е посредник между детето и под-
готвената развиваща среда. Той е прецизен, 
обективен и търпелив наблюдател, който мо-
же да съперничи на учения в това отношение. 
Едновременно с това е диагностик, оценител 
на физическото и психическото развитие на 
децата. Учителят умее да мълчи и да владее 
себе си, да използва паузата и тишината, за да 
възпитава. Фасилитирането е особено харак-
терно за неговата дейност, защото така отго-
варя на същността на Монтесори педагогика-
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та и нейното мото „Помогни ми да го направя 
сам“. 

Учителят е помощник на детето. Той мак-
симално бързо трябва да отреагира на детски-
те молби за помощ. Всяко дете си има свой 
образователен път, по който се придвижва с 
удобна за него скорост. Само при необходи-
мост, учителят помага на детето да направи 
своя избор на дидактичен материал и да орга-
низира дейността си с него. В системата на М. 
Монтесори помощта на учителя има различен 
характер. Тя се оказва и в конфликтни ситуа-
ции, и при подготовката на самостоятелни 
съобщения, информации, и при взаимодейст-
вия в групата. В теоретичните си възгледи 
италианската реформаторка въвежда поняти-
ето „праг на намесата”. Това е онази тънка 
граница между помощта и привидното без-
действие на педагога, когато той не заменя 
детето в извършването на определени дейст-
вия, но му оказва помощ, подкрепа, за да 
действа то в полза на себе си. Според М. 
Монтесори да се намери тази мяра е трудна 
задача, за която учителят трябва да има пред-
варителни нагласи. Тя нарича това „личен 
такт”, „лично изкуство на учителя” всеки път 
да определя своевременността и характера на 
вмешателството си. В Монтесори среда по-
мощта на учителя не е по-малка, но е по-
разумна. 

Учителят в системата на М. Монтесори е 
ръководител, но прави това индиректно. При-
видното му бездействие е знак за успех и га-
ранция за активност на детето. Той се отказва 
от своята власт, от всички действия, които 
имат принудителен характер, от използването 
на награди и наказания, от сравняване на 
учебните постижения между децата. Учите-
лят е наставник и водач на детето.  

Монтесори-педагогът е консултант, съвет-
ник на деца и родители, партньор. Той е га-
рант на свободата на детето, която се изразява 
в: 

• свобода в избора на дидактичен мате-
риал;  

• свобода в избора на време и продъл-
жителност на работа с материала; 

• свобода в избора на място за работа; 
• свобода в избора на партньори за ра-

бота; 
• свобода в избора на общуване с въз-

растния и останалите деца. 
Водещо личностно качество на Монтесо-

ри-учителя е любовта към детето и желанието 
му да работи за него. Той е оптимистичен и 

позитивен човек, който умее да поощрява и 
да отбелязва всеки напредък на своя възпита-
ник. Монтесори-учителят е търпелив, споко-
ен, уравновесен професионалист, следващ 
природата на детето.  

Може да се обобщи, че професионалните 
роли на учителя в Монтесори среда са:   

• организатор и пазител на средата, 
посредник между детето и средата, експери-
ментатор; 

• наблюдател, изследовател на детето, 
негов мотиватор, диагностик на физическото 
и психическото развитие на детето; 

• обучител, възпитател, ръководител, 
координатор, наставник, водач на детето; 

• помощник, консултант, съветник на 
деца и родители, партньор, гарант на свобо-
дата на детето.  

Професионалните роли на учителя разкри-
ват неговото място в системата от професио-
нални отношения. Според изследователи на 
учителската професия през първите десетиле-
тия на ХХІ век те са повече от 40 роли. За 
разлика от класическата педагогика, създаде-
ната през първата половина на ХХ в. система 
на М. Монтесори поставя акцент върху про-
фесионални роли, чрез които учителят се пос-
тавя в служба на детето. Това са роли за под-
крепа, нетрадиционни роли, които са резултат 
от поставянето на детето в центъра на образо-
вателния процес. Педагогическата система на 
М. Монтесори е доказателство за същността 
на реформите, към които продължаваме да 
търсим пътища и в нашето съвремие. Запоз-
наването на бъдещите учители с нея разши-
рява професионалния им светоглед за учител-
ската професия, показва друга гледна точка 
към обучението и възпитанието на детето. 

В условията на диагностичен тренинг във 
фокусни групи, преминавайки през етап на 
вътрешна духовна подготовка в духа на М. 
Монтесори, бъдещите учители определиха 
себе си като „мотивирани, отговорни, актив-
ни, мислещи, екипни“ и избраха мотото „Ис-
кам, зная, мога“ за фокус на работата си. 
Студентите поставиха акцент върху следните 
професионални роли на съвременния учител: 
източник/селектор на информация, възпита-
тел, консултант, съветник, приятел, мотива-
тор, авторитет, арбитър, актьор, психолог, 
инициатор, изпълнител. При избора си на пет 
най-често прилагани професионални роли те 
се обединиха около модел, който съдържа 
ролите обучител, възпитател, консул-
тант/съветник, ръководител, приятел. В дис-
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кусиите студентите се насочиха към традици-
онните професионални роли на учителя. Те се 
аргументираха с характеристиките на обуче-
нието в класно-урочната система: доминира-
щи директни организаторски функции на 
учителя, отговорностите му на основен из-
точник на информация, коректор на учени-
ческите грешки, образец за подражание, 
главно действащо лице в общуването учител-
ученик. Според студентите в статусно-
ролевия модел на учителя в масовото учили-
ще, определящи са ролите за директно нас-
тавничество и поддръжка, макар че присъст-
ват и роли за подкрепа, които се увеличават с 
нарастване на възрастта на обучаемите и ус-
пешно формиране на мотиви за учене. 

Бъдещите учители безпроблемно посочиха 
професионалните роли на учителя в Монте-
сори среда – организатор, посредник, наблю-
дател, диагностик, обучител, възпитател, пар-
тньор, слушател, координатор, помощник, 
наставник, съветник, консултант, т.е. доми-
нират ролите за подкрепа. Анализирайки от-
ношението „статус-роли-функции“ студенти-
те определиха фасилитирането за негова от-
личителна характеристика.  

Участниците в изследването посочиха, че 
разликата в професионалния репертоар на 
учителя в масовото училище и в Монтесори 
среда е резултат от различия относно:  

• вярата, че детето разкрива най-
доброто от себе си в условията на свобода 
чрез дейности, които отговорят на  неговите 
интереси, т.е. друга философия на образова-
ние; 

• позициите на детето и учителя в обра-
зователния процес; 

• функциите на средата. 
Участниците в изследването описаха Мон-

тесори учителя като: 
• „търпелив, балансиран, наблюдателен, 

тактичен, интуитивен, отговорен, насочващ, 
искрен, атрактивен, изобретателен, справед-
лив, последователен, трудолюбив; 

• „хуманист, творец, психолог, манипу-
латор, откривател“. 

Те сами отхвърлиха един от митовете за 
педагогическата система на Монтесори, че 
изисква нов тип учител, който „само мълчи, 
разхожда се и наблюдава децата“. Участни-
ците във фокус групите достигнаха до извода, 
че зад тези характеристики се крият много 
негови активности, които остават незабеляза-
ни от учениците. Дискутирайки върху профе-
сионалните роли, бъдещите учители осмис-

лиха принципа на М. Монтесори „дисциплина 
в свободата“, който не отнема правото на 
учителя да бъде организатор, ръководител, да 
поставя граници и правила. Те трудно се раз-
делиха с класическата представа за дисцип-
лината като неподвижност, пасивност, мъл-
чание на детето, за да възприемат в известна 
степен представата на М. Монтесори за дей-
на, активна, развиваща дисциплина, която не 
сковава детето като паралитик. В това отно-
шение се оказа, че бъдещите учители имат 
много страхове от шума и движението в 
класната стая, от бездействието, емоциите, 
агресията на някои деца. 

Запознаването с професионалните роли на 
учителя в Монтесори среда предостави на 
студентите друга гледна точка към учителс-
ката професия, която ги насочи към себепоз-
нание и личната им философия на преподава-
не. 70% от изследваните лица имат положи-
телни нагласи към педагогическата система 
на М. Монтесори, защото я определят като:  

• „различна, интересна, нетрадиционна, 
реформаторска, одухотворена, естетически 
издържана, комфортна за всички участници“; 

• „актуална е в момента в частното об-
разование, модерна, престижна за някои ро-
дители“; 

• „стои по-близо до детето и от нея мо-
гат да се взаимстват много идеи за възпита-
нието на децата не само в училище, но и вкъ-
щи“; 

• „хуманизъм в действие, който те мо-
тивира за работа“.  

Това не означава, че всички тези участни-
ци в изследването (85 студенти) имат готов-
ност, желание да бъдат учители в Монтесори 
среда, да се припознаят в професионалните 
роли, характерни за тази система. Само 12 от 
тях биха го направили, а останалите 63 само 
търсят идеи, техники, дидактични материали, 
които могат да използват в масовото образо-
вание и в традиционните професионални ро-
ли на учителя.  

10% от всички изследвани студенти по-
скоро демонстрират безразличие, нямат от-
ношение към педагогическата система на М. 
Монтесори, могат да я изучават, но могат и да 
не я изучават.  

20% от участниците във фокусните групи 
категорично не могат да се видят като учите-
ли в Монтесори среда, да се припознаят в те-
зи професионални роли, имат негативно от-
ношение защото: 
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• „не приемат, че на детето трябва да се 
предоставя толкова свобода в образователния 
процес“; 

• „не се доверяват на детето, че ще се 
справи самостоятелно и успешно с учебните 
задачи“; 

• „притесняват се от моменти на хаос, 
шум, липса на дисциплина в класната стая“; 

• „почти отсъства фронтална работа с 
учениците, за коята се чувстват значително 
по-подготвени“;  

• „трудно се съчетават интересите на 
детето със задължителното учебно съдържа-
ние и индивидуалния темп на усвояването 
му“. 

В края на дискусиите бъдещите учители 
отново се върнаха към философията на Мон-
тесори за детето и детството, която стои да-
леч от консервативната образователна фило-
софия на българското образование. Нейното 
лично приемане или отхвърляне до голяма 
степен определят нагласи, готовност за из-
пълнение, интериоризиране на нетрадицион-
ните професионални роли на учителя. Според 
тях „ учителят от този нов тип трябва да е 
припознал Монтесори философията за себе 
си, да има лична вяра и любов към детето, да 
е превъзмогнал егото си“. 

 
Заключение 
 
Изследването на нагласите на бъдещите 

учители към професионалните роли на учите-
ля в Монтесори среда дават основния за 
следните изводи: 

• Професионалните роли на учителя в 
Монтесори среда се определят от неговите 

функции и етапи на работа, които носят спе-
цификата на образователната философия на 
М. Монтесори.  

• В професионалния репертоар на Мон-
тесори учителя доминират ролите за подкрепа 
и водеща тяхна характеристика е фасилити-
рането, защото детето е в центъра на образо-
вателния процес. 

• В процеса на запознаване с педагоги-
ческата система на М. Монтесори студентите 
опознават по-добре професионалните роли за 
подкрепа и търсят мястото им в традиционно-
то образование, което обогатява техния про-
фесионален репертоар. 

Прилагането на ролевия подход към учи-
телската професия в подготовката на бъдещи-
те учители им предоставя възможности да 
открият в себе си „многолик актьор“, който 
заедно с децата играе на сцената на живота.  
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PRINCIPLES IN NATURE 
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ABSTRACT: The publication has proposed an addapted teaching approach for development of cognitive skills 
in Natural Science training. The considered approach is a compilation of the well-known interaction "mind map" 
of Tony Buzan and a systematic procedure for knowledge proposed by the authors, the latter is a result of the basic 
principles of natural objects. The systematic procedure for knowledge includes seven cognitive operations, 
namely: 1/ differentiation (definition of the target object; realizing the objective, its purpose and meaning); 2/ 
changes (understanding of the "movement" of the object, its development path and evolution); 3/ polarity 
(understanding of the evolutionary purpose of the object, of the corollary of this objective as a prime quality and 
differentiation of both polarities in it according to this quality); 4/ rhythm (understanding of the interactions 
between polarities within the object; its functioning); 5/ causality (understanding of the reasons for the object and 
for the consequences that it causes); 6/ analogy (awareness of analogies with certain models for structure, 
movement, interaction); 7/ importance for the whole (understanding of the place and role of an object in the overall 
picture of the world). In the publication each of these cognitive operations is presented as a separate branch in 
the drafting of the mental map of the studied object. There is made an analysis of two mental cards; one on the 
theme "Systematic procedure for knowledge" and the other on the theme "Human musculoskeletal system". Both 
cards were developed according to the proposed methodology. 

Key words: mindmap, natural science education. system of principles of natural objects 
 
Въведение 

 
Направените проучванията в публикацията 

произтичат от два основни тезиса, които фор-
мулираме по следния начин (Todorova, 2013, 
2020): 

• Познавателният процес в природните 
науки, а също и в обучението по дисциплините 
от природонаучния цикъл, от една страна 
може да бъде разглеждан като разчитане на 
„знакови структури“ в обекта на познание, а от 
друга - като смислообразуване при тяхното на-
зоваване и обясняване, при формулирането на 
достигнатото ново знание.  

• Ролята на такива „знакови структури“ 
могат да приемат основните принципи, слу-
жещи като вътрешни регулаторни механизми 
при съществуването и развитието на природ-
ните системи.  

Така природните принципи се трансформи-
рат в принципи на човешката мисъл, а чрез нея 

и на всичко, създадено от човека. От значение 
в публикацията е и друга базисна идея: 

• „Знакови структури“ се разкриват и 
при съставянето на мисловни карти според 
класическата технология на Т. Бюзан (Bazan, 
2000). 

 
Принципите в природата и тяхната 

трансформация в систематизирана проце-
дура на познание 

 
Тук се спираме на система от известни в 

естествознанието принципи, представени в 
третата колона на таблица 1. Те очертават 
проявлението на природните фактори (втора 
колона на таблицата), обуславящи свойствата 
и качествата на материята. Отчитаме, че 
принципите на природните обекти притежава 
съществен методологичен потенциал. След-
вайки дедуктивния подход, всеки от принци-
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пите може да бъде разгърнат в етап (опера-
ция) от една цялостна процедура на познава-
телна дейност. На тази база е изведена систе-
матизирана процедура за познание, основа-
ваща се на системата от принципи на природ-
ните обекти (Todorova, 2020). Тъй като се ос-
новава на системата от принципи, то така 

формулираната процедура разглеждаме като 
система, наричаме я систематизирана проце-
дура на познание /СПП/. Тя включва седем 
операции – толкова, колкото са и принципите 
(Таблица 1). 

Таблица 1. Съпоставка на системата от природни фактори и принципи на естествознанието с 
отделни операции от цялостната систематизирана процедура на познание 
 

№ Фактор Принцип Операция на познание 
1. Пространство Пълнота и единство на обекта: Обек-

тът се разграничава от всичко 
околно (негова среда); проявяват се 
неговата същност, смисъл и пред-
назначение. 

Осъзнаване на целта, пред-
назначението и смисъла на 
изучавания обект. 

2. Време Движение, развитие, еволюция: Ево-
люцията на обекта; взаимодействи-
ята, в които участва; неговият 
свършек. 

Разбиране за “движението” 
на обекта, неговия път на 
развитие, еволюцията му. 

3. Системност/ 
двоичност 

Полярност: Цялото се разделя на две 
равнозначими части (полюси) съг-
ласно едно единствено качество, 
спомагащо максимално еволюцион-
ната му цел. Така то се превръща в 
най-простия тип система – бинарна 
система. Полярността на обекта 
поражда взаимодействието вътре в 
цялото, неговото движение, разви-
тие и еволюция. 

Осмисляне на еволюцион-
ната цел на обекта, на произ-
тичащото от тази цел ос-
новно качество и разграни-
чаване на двата полюса в 
него, съобразно това качес-
тво. 

4. Взаимодействие 
(на полюсите) 

Ритъм: Временно, периодично повта-
рящо се преобладаване на единия по-
люс над другия (приливи и отливи). 

Разбиране за взаимодействи-
ята вътре в обекта (неговото 
функциониране). 

5. Причинност Причинно-следствена връзка: Обек-
тът е звено от поредица обекти; 
поражда се от предходния и сам по-
ражда следващия. 

Разбиране за причините, ко-
ито обуславят обекта и за 
следствията, които самият 
той предизвиква. 

6. Простота  
(икономичност) 

Аналогия (съответствие): Принци-
път, че когато едно нещо може да 
бъде по-просто, няма защо да бъде 
по-сложно, води до реализиране на 
еднотипни модели (аналогии) за раз-
лични обекти от различни йерар-
хични нива. 

Осмисляне на аналогии с из-
вестни модели за структура, 
движение, функция, взаимо-
действие. 

7. Единство Взаимосвързаност на обектите във 
Вселената: Оценява се мястото и 
ролята на обекта за цялото. 

Разбиране за мястото и ро-
лята на обекта в цялостната 
картина на света. 

Основните принципи на естествознанието, 
респективно цялостната систематизирана про-
цедура на познание, както и отделните опера-
ции в нея могат да служат като база при изуча-
ване на обектите, процесите и явленията в при-
родните науки. Всеки обект може пълноценно 

да бъде изучен, като неговата същност и струк-
тура, съществуване и еволюция, качества и 
свойства, взаимодействия и връзки с други 
обекти, процеси и явления, в които участва, се 
проследят по основните принципи на естест-
вознанието. 
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Систематизираната процедура на познание 
насочва обучаемите към усвояване на специ-
фични мисловни модели и интелектуални уме-
ния за постигане на познание и креативност, 
които са хармонично свързани с природните 
явления и процеси, със заложените в тях фун-
даментални принципи. 

 
Интеракцията „мисловна карта“  
 
Т. Бюзан е автор на методика за запомняне, 

творчество и организация на мисленето, наре-
чена „мисловна карта“ (mind map). Според 
него (Bazan, 2000) същността на мисловните 
карти е тясно свързана с функцията на ума. 
Тези карти могат да бъдат използвани в почти 
всяка дейност, в която се разчита на мисълта, 
паметта, планирането или творчеството 
(Bazan, 2000).  

Т. Бюзан разработва и обосновава техника 
за систематично учене чрез мисловни карти, 
която представлява също така и метод за раз-
виване на умение за учебно познание. Методът 
му се основава на картографиране на идеите, 
съдържащи се в обработваната информация. 
При съставянето на мисловна карта се търсят 
връзки между думи и изображения, които се 
нанасят върху лист хартия (картата). Разрабо-
тени са и принципи за изграждането на мис-
ловна карта, които акцентират на използва-
нето на ключови думи (припомнящи и твор-
чески), като се отчита и поливалентната същ-
ност на думите. Темата или основната идея се 
означава в центъра на листа, откъдето започ-
ват няколко начупени и разклонени линии, 
всеки участък от които се надписва с една 
ключова дума. Целесъобразно е използването 
на схематични изображения и цветове, които 
спомагат по-лесното и точно кодиране на ин-
формацията в мисловната карта.  

Авторът на методиката обяснява ефектив-
ността й с това, че тя се основава на мощните 
механизми на аналогията и асоциацията 
(Byuzan, 2013). Според него човешкият мозък 
е гигантска „машина за асоциации“. Опирайки 
се на интуитивното си знание за начина, по 
който тя функционира, творците черпят от 
този безкраен източник, за да развият всички 
аспекти на своята изобретателност. 

Т. Бюзан обосновава и нов, основаващ се на 
особеностите на мозъка, метод на мислене, 
който нарича „лъчисто мислене“ (Byuzan, 
Byuzan, 2010). Негово естествено проявление 
е „мисловната карта“. Лесно може да се открие 

аналогия между формата на нервната клетка 
(неврон) с нейните основни компоненти – 
тяло, дендрити и аксон, общия вид на една 
„мисловна карта“ и функционирането на „лъ-
чистото мислене“. 

Всички методики и техники, разработени 
от Т. Бюзан, се основават на метода на анало-
гията, един от най-мощните методи на позна-
ние в науката. Както беше казано и по-горе, 
аналогията е и един от най-съществените 
принципи на проявление на природните 
обекти. На тази основа откриваме сходство и 
възможни взаимовръзки между двете техники 
за развиване на познавателни умения – систе-
матизираната процедура за познание и инте-
ракцията „мисловна карта“. 

 
Препоръки и търсени резултати при съз-

даване на мисловни карти 
 
Като следваме разясненията на Т. Бюзан 

(Bazan, 2000) в Таблица 2 са дадени насоки за 
разработване на мисловни карти и са изведени 
търсените при тази техника резултати за раз-
виване на познавателни умения, за повиша-
ване възможностите на паметта, за стимули-
ране на мозъчните функции и творческите 
способности (Todorova, 2014). 

Предимства при прилагане на мисловни 
карти като техника за познание 
 
• Подходът на мисловните карти позволява 

всяка идея, която възниква в мисълта на чо-
века във връзка с изучавания или изследва-
ния обект, да бъде отразена в картата. 

• Същевременно се създава възможност кар-
тата по всяко време да бъде допълвана, така 
че да нараства систематично и постепенно, 
да бъде уточнявана и конкретизирана. 

• Отчита се по-лесно, бързо и в по-голям 
обем запаметяване на отразената в картата 
информация в сравнение с традиционно из-
ползваните записки и методи на учене. 

• Мисловната карта винаги може да бъде 
трансформирана в цялостен последовате-
лен текст, писмено или устно изложение. За 
това е необходимо да се направи избор и да 
се номерират отделните части на мислов-
ната карта в желаната последователност, 
като се отчитат връзките между тях. Добре 
построената мисловна карта предоставя по-
вече варианти за оформяне на изложение. 
 



157 

Таблица 2. Препоръки и търсени резултати при съставяне на мисловни карти 
 

№ Препоръка Търсен резултат 
1. Започнете с цветно изображение в 

центъра на голям лист хартия (може 
да се използва лист А4). 

- стимулиране на творческото мислене; 
- повишаване на капацитета на паметта. 

2. Включете в картата образи, спон-
танно възникващи в мисловната ви 
схема. 

- стимулират всички процеси в кортекса; 
- привличат вниманието; 
- подпомагат паметта. 

3. Пишете думите с печатни букви. - по-ясна, отчетлива и разбираема обратна 
връзка при следващо прочитане. 

4. Свързвайте думите с линии в после-
дователност или в разклонения. 

- създава се основната структура на мислов-
ната карта. 

5. Пишете по една дума на линия (при 
възможност). 

- запазват се повече свободни валенции от 
смисъла на всяка дума (смислови значе-
ния); 
- позволява повече свобода и гъвкавост при 
допълване на информация към картата. 

6. Използвайте различни цветове при 
изграждане на мисловната карта. 

- облекчават паметта; 
- доставят удоволствие; 
- стимулират процесите в кортекса на дяс-
ното полукълбо. 

7. Оставете мисълта си колкото е въз-
можно по-свободна. 

- постига се по-голяма бързина при изра-
ботване на картата; 
- в картата се отразяват възможно повече от 
мислите, които възникват по отношение на 
основната идея. 

 
Разкриване на сходства и аналогии 

между представените две интеракции – сис-
тематизирана процедура на познание и 
«мисловна карта» 
 

Съвместното прилагане на описаните два 
подхода - систематизирана процедура за поз-
нание и „мисловна карта“ е уместно и може да 
доведе до повишаване на резултатите от обу-
чението, ако съществуват общи елементи (до-
пирни точки) във фундаменталната им поста-
новка, чрез които те да се допълват и взаимно 
обогатяват. 

Общото между разглежданите две техники 
за познание може да се обобщи в следните ас-
пекти: 
• И при двете техники обектът на познание е 

център, спрямо който се развиват и надг-
раждат всички разсъждения. 

• И в двата случая информацията се предс-
тавя и структурира чрез нейерархични сис-
теми от знания. Това позволява прилага-
нето на отделните операции от системати-
зираната процедура за познание да се илюс-
трира в мисловната карта чрез началните 

разклонения, започващи от центъра на кар-
тата, т.е. от обекта на изучаване. 

• Друга обща характеристика представлява 
разклонената «дървовидна» форма, чрез ко-
ято се структурира информацията. Така 
различните качества на обекта, разкривани 
чрез прилагане на отделните операции от 
СПП се трансформират в съответните разк-
лонения на картата. 
 
Адаптиран подход на съвместно прила-

гане на двете интеракции  
 
• Обектът на познание, върху който се при-

лагат познавателните операции, се съпос-
тавя с темата на мисловната карта и се оз-
начава в центъра на листа, откъдето започ-
ват начупените и разклонени линии.  

• На всяка от познавателните операции се съ-
поставя едно централно разклонение, за-
почващо от обекта на познание. Така от 
центъра започват винаги седем разклоне-
ния, т.е. толкова колкото са и операциите в 
систематизираната процедура на познание. 

• Всички знания за обекта, които са резултат 
от прилагане на определена познавателна 
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операция, формират разклоненията на съ-
ответния «клон». 

• Основните знания са разположени по-близо 
до центъра, а второстепенните – по-далеч, 
те са представени от периферните разкло-
нения. 

• Особено полезно качество на мисловните 
карти при работа със систематизираната 
процедура на познание е възможността да 
се допълва информацията като се внасят 
нови структури на картата. Така се отразя-
ват нови качества и свойства, изяснява се 
представената идея в детайли, посочват се 
връзки между отделните разклонения.  
 
Примери за мисловни карти, изградени 

по предложения адаптиран подход  
 

Разгледаният тук адаптиран подход е из-
ползван при обучението по дисциплината Би-
омеханика на студенти от специалност Кине-
зитерапия в Русенския университет. В часо-
вете за упражнения студентите се запознават 
със същността на систематизираната проце-
дура за познание, както и с техниката за изгот-
вяне на мисловни карти. Като самостоятелна 

работа им се възлага изготвянето на мисловни 
карти по различни теми: опорнодвигателен 
апарат на човека, анатомични лостове, стави и 
други. По някои теми се разработват две мис-
ловни карти – едната е според класическата 
методика на Т. Бюзан, а втората е по адаптира-
ния подход с включване на операциите от сис-
тематизираната процедура на познание. Про-
вежда се обсъждане с анализ на включените 
знания във всяка от картите. сходствата и раз-
личията между тях. 

На фигури 1 и 2 са представени две мис-
ловни карти. Първата е върху темата „Систе-
матизирана процедура на познание“, а втората 
е по темата „Опорнодвигателен апарат на чо-
века“. И двете са разработени според предло-
жения тук адаптиран подход. 

Първата карта е с особено значение. Тя не 
само илюстрира в изчистен вид адаптирания 
подход, но също така представлява удобен мо-
дел - макет, по който могат да се разработват 
мисловни карти върху различни теми при изу-
чаването на природните обекти. 

Втората карта онагледява предложения 
подход, както и практическото прилагане на 
макета от фигура 1. 

  

 
Фиг. 1. Мисловна карта върху темата „Систематизирана процедура на познание
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Фиг. 2. Мисловна карта върху темата „Опорнодвигателен апарат на човека“,     разработена по 

предложения адаптиран подход. 
 

Заключение 
 
Проведеното изследване показва добрата 

съгласуваност между разгледаните интерак-
ции – систематизирана процедура на познание 
и „мисловна карта“. Двата подхода се допъл-
ват като достойнствата им взаимно се подсил-
ват, обогатяват и създават условия за задълбо-
чено, трайно и ефективно учене. Синергич-
ното им приложение в учебния процес позво-
лява студентите да получат методологични 
знания, както и да усвоят умения за правил-
ното им използване. 

Представеният в публикацията адаптиран 
подход може да бъде използван в обучението 
и по други учебни дисциплини с природонау-
чен характер.  
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