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ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИ
УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Ангелина Ничева Калинова

TECHNOLOGY TRAINING FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSFERABLE
SKILLS AMONG STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL
Angelina Nicheva Kalinova

Abstract: In this paper, we focus our attention on technology and entrepreneurship education in
elementary school as one of the factors for achieving key competencies. Since training on different
subjects has contributed to the achievement of these competences to different degrees, we have set the
task of defining that eternal characteristic of the technological training that determines the formation
of portable skills.
The object of this paper is the formation of portable (transversal) skills in primary school
students.
The subject of the course is the training on technology and entrepreneurship as an environment
for the formation of portable (transversal) skills in primary school.
The aim is to present the possibilities of the technological training as an environment for the
formation of transferable skills.
Key words: technology training, portable skills, primary school

На 10 юни 2016 година Европейската комисия прие нова програма, която визира
постигането на ключови умения, които гражданите трябва да притежават.
Притежаването на тези преносими умения се оказва ключово за успешна реализация на
пазара на труда и за подобряване качеството на живот като цяло.
Трансверсалността (преносимостта) на тези умения е главно условие за
адаптирането на гражданите към постоянно променящите се производственоикономически условия – в трудовата си дейност хората пренасят не предмета на труда,
а отношението си към нея. Това отношение пряко произтича от типа компетентности,
които личността притежава. В тази връзка е необходимо изграждането на тези умения
да бъде приоритет и на образованието.
Едни от тези компетентности имат чисто функционален характер и са били обект
на досегашното образование. Друга част от тях са с характер на интенция и тя определя
степента, преносимостта им (трансверсалността). Без образователни дейности, които
обуславят тази преносимост, е невъзможно да се постигнат ключовите компетентности
от Европейската референтна рамка. Това се отнася до обучението по който и да е
8
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изучаван учебен предмет, в това число и за обучението по технологии и
предприемачество.
В настоящата разработка фокусираме вниманието си върху обучението по
технологии и предприемачество в началното училище като един от факторите за
постигане на ключовите компетентности. Тъй като обучението по различните учебни
предмети в различна степен съдейства за постигането на тези компетентности, си
поставихме задача да определим онази непреходна характеристика на технологичното
обучение, която обуславя формирането на преносими умения.
Обект на настоящата разработка е формирането на преносими (трансверсални)
умения у учениците от началното училище.
Предмет на разработката е обучението по технологии и предприемачество като
среда за формиране на преносими (трансверсални) умения у учениците от началното
училище.
Целта е представяне възможностите на технологичното обучение като среда за
формиране на преносими умения.
Понятийно-терминологични уточнения
Използването на компетентностния подход към образованието предполага
запълване съдържанието на обучението със знания, умения и компетенции и
превръщането им в негови основни конструкти. Неговото приложение включва
постигането на следните видове компетенции:
 ключови компетенции – имат общ характер, „универсални и преносими в
различни образователни, професионални и житейски ситуации“.
 базови компетенции, отразяващи „спецификата на определена професионална
дейност“.
 функционални компетенции – те отразяват „набор от функции, характерни за
дадено работно място или социална дейност“ (Петров, 2016, с. 121).
Преносими (трансверсални) умения
Понятието компетентност има сложна природа. В общоприетия смисъл чрез
него се изразява способност за адекватно поведение с оглед на реализирането на
определена цел в определена ситуация. Според Яна Мерджанова, за да се разбере подобре същността на „компетентността“, трябва да бъде разграничена от други две
характеристики, свързвани с квалифицираността и професионалния профил на
личността - „ролята“ и „компетенцията“ (Мерджанова, 2001, с. 39). Професионалните
компетенции според нея фиксират правомощията в занятието (професията) за
определени дейности и функции съобразно йерархията на дейността или професията в
Националния класификатор; съобразно длъжността (работното място); придобитата
степен на квалификация. Очевидно е, че когато става въпрос за компетентността като
резултат от обучението на малките ученици не се визира само професионалната
компетентност. Има се предвид компетентността, която е база за справяне на ученика
не само с настоящите, но и с бъдещите проблеми за социална реализация. Обучението в
началния етап на основното образование е призвано да формира компетентности, които
са база и гаранция за справяне на личността с бъдещите му роли (включително и
професионални) и с бъдещите му компетенции.
9
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Според Яна Мерджанова възникват два въпроса - този за операционализацията и
извеждането на подкомпетентностите и този за тяхната степен на общност - трябва ли
дидактическият формиращ интерес и усилия да бъдат насочени към трансверсални,
ключови (приложими към и в различни учебни дисциплини и дейност) компетентности,
или към специфичните за всеки учебен предмет (съответно всяка бъдеща конкретна
професия) компетентности? (Мерджанова, 2001, с. 61) Първият вид общи
компетентности се отнасят към така наречените „трансверсални компетентности“ и
тяхното развитие у учениците е несъмнено определящо за култивирането на всички
други специфични, специални способности и умения. Bernard Rey поставя ясно въпроса
за трансверсалните компетентности: „Накратко, всяка компетентност в същността си е
ограничена и свързана с някакъв обект, следователно  отнася се за някаква област.
Изглежда, че тя включва трансверсалността. Не е ли противоречиво понятието за
трансверсалната (преносимата) компетентност? (Rey, 1996, с. 24).
Според Яна Мерджанова компетенцията-функция не може да надскочи
спецификата. Но компетентността-интенция като гледна точка, като подход, като
маниер, като стил - тя може и трябва да се формира педагогически и да се пренася през
възрастите и дейностите. Това е смисълът, който всеки субект придава на ситуациите (в
които действа чрез тесните си компетенции). „С трансверсалната си компетентност
човекът дава смисъл на ситуацията. Като следствие, трансверсалността  това е
едновременността, която съществува между много ситуации заради общия им смисъл,
придаден от субекта. Такава едновременност не е нищо друго освен интенция.“
(Мерджанова, 2001, с. 62) Личността пренася отношението, стила си, подхода си.
Оказва се, че трансверсалността е свързана, зависима е от идентичността. Личността с
по-висока и устойчива идентичност ще бъде по-гъвкава, автономна и константна, при
все че е способна на преноси. В литературата се обособяват четири основни групи
трансверсални компетентности: за автономност и отговорност, свързана с етиката на
отношението към другите и към себе си; информационна, свързана с обработката на
информация и решаването на проблеми; комуникационна, свързана с устното и
писмено разбиране/себеизразяване; методическа или организационна, свързана със
способностите за конструиране и следване на определен начин на дейност и за
автоконтрол/автокорекция. Трансверсалните компетентности имат смисъл не само на
преносими и универсално валидни за разнообразните познавателни и жизнени
ситуации, но и на метакомпетентности, включващи автокорекционните механизми на
себеизразяващия се и себеразвиващ организъм чрез активната му интеграция в средата.
Трансверсалните компетентности са свързани с подхода и отношението на
личността към занятието въобще. Значими са за всяка ситуация и всяка дейност.
Представляват метакомпетентности за дейностна автономност, комуникативност,
обработка на информация, организация и контрол на изследователско-приложна
дейност. Тези компетентности се поддават на обучение – формиране и развитие – и се
операционализират на поведенчески сегменти (Мерджанова, 2001, с. 63).
Преносимите компетентности могат да се анализират на три равнища – знания,
умения, отношение. Акцент в разработката поставяме на уменията и по-конкретно на
преносимите умения. Съотнесени към технологичното обучение, преносими са онези
умения, които имат общотрудов характер, а именно:
10
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 умение за планиране на дейността;
 умение за организиране на дейността;
 социални и граждански умения (умение за сътрудничество и екипно
взаимодействие);
 умения за вземане на самостоятелно решение и поемане на отговорност;
 умение за критично мислене и креативност;
 умения за оценяване и коригиране на дейността;
 умения за учене и решаване на проблеми.
Формирането на тези умения изисква промени в технологичното обучение на
методологично равнище. То трябва да бъде подчинено на две съвременни ориентации
за обновяване на обучението в началното училище: отвореност и самоорганизация.
Отвореността на обучението може да се разглежда в много аспекти, но ние
имаме предвид осигуряване на възможност и ученикът да се изявява като пълноправен
субект. Известно е, че субект в своята дейност е всеки човек, който има възможност
свободно да избира една от множество възможности за изява. В обучението по
технологии и предприемачество изявата на ученика като субект се постига, като му се
предоставя възможност да прави самостоятелен избор на учебно поведение на базата на
алтернативи и в учебно съдържание, и в организацията на учебно-трудовата дейност.
Наше дълбоко убеждение е, че без наличието на алтернативи, без възможности за избор
не може да има свобода в педагогическата работа на учителя и в учебно-трудовата
дейност на учениците. Ако тези условия не са налице, от една страна, учителят сляпо
ще се придържа към изискванията на учебната програма и обучението ще е
„безадресно“, а от друга – ученикът ще е само в позицията на изпълнител и няма да
може да изгради важните за нашето съвремие преносими (трансверсални) умения.
Наличието на алтернативи в обучението по технологии и предприемачество,
осигуряването на възможност за осъществяване на самостоятелен избор на активност
от всеки ученик са важните предпоставки за постигане на главната цел на учебновъзпитателния процес в началното училище – подпомагане личностното развитие на
ученика, в това число:
 самостоятелно да мисли;
 ефективно да работи с информация (да търси, да избира, да анализира, да
оценява, да организира, да представя, да пресъздава);
 да моделира, да проектира обектите и процесите (в това число чрез
взаимодействие с другите);
 да проявява инициативност, да взима решения и да действа в непредвидени
ситуации;
 да проявява предприемчивост и упоритост, да довежда работата си докрай
(отговорно да реализира своите планове);
 да се учи как да се учи или да се учи цял живот (да овладява принципите на
непрекъснатото самообразование);
 да пренася в различните дейности не предмета на труда, а отношението към
постигане на желания резултат (същност на преносимите умения).
Самоорганизацията е другата ориентация за обновяване на обучението. Тя
задължава да се осъществи преход от хетерономия към автономия при управление на
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познавателното и практическото поведение на учениците. За да се осъществи този
преход, в обучението предлагаме варианти на учебно-трудова дейност. Преходът от
цялостно управление на познавателно и практическо поведение на детето към
самостоятелна изява и самоуправление е сложен. За успешното му осъществяване
трябва да се изпълнят редица условия. Кои са по-важните сред тях?
Първото условие е свързано с промяна в практиката на технологичното обучение:
от всички ученици да се изисква да изпълнят всички предвидени дейности.
Единственият критерий за успешност на такова обучение бе наличието на завършено
изделие. Като се има предвид, че целта на обучението не е изработване на дадено
изделие, а чрез активно включване на ученика в учебно-трудов процес да подпомогнем
неговото развитие, в обучението по технологии и предприемачество е нужно да се даде
възможност всеки ученик да работи и да постига свой успех. Необходимо е всяко
изделие да предполага различна степен на завършеност и никой ученик да не се
задължава да прави това, което правят останалите ученици.
Понастоящем в паралелките на масовото училище попадат ученици с различни
интелектуални, емоционално-афективни и психомоторни възможности, както и
ученици със специални образователни потребности (СОП). Няма ученик, който да не
иска да успее, да е безразличен към участието в игрите, в организираните изложби и
състезания с готовите модели. Всички ученици искат да са успели и точно поради тази
причина акцент в технологичното обучение се поставя върху изграждането на
преносими умения: ученикът да планира своята дейност съобразно своите желания,
потребности и възможности, да осъществява такава дейност, която го удовлетворява
въпреки различията в крайния ѝ резултат.
Особеното в технологичното обучение за формиране на преносими умения може
да се представи и така:
 ориентиране на учебното съдържание към всеки ученик, в това число: ученик с
нормален за възрастта си темп на развитие; ученик с изпреварващо развитие; ученик
със затруднения в познавателната и практическата дейност и такъв  със специални
образователни потребности (СОП);
 ориентиране на обучението към естествените нагласи на всеки ученик за изява,
пречупени през А-за: Аз искам, Аз изпробвам, Аз мога, Аз творя, Аз успявам; Аз
научавам;
 ориентиране на обучението не към крайните резултати от учебно-трудовата
дейност – изработените изделия, а към процеса на подпомагане личностното развитие;
 ориентиране на обучението към прагматични за учениците дейности, чрез които
той се изявява – сам или в група;
 ориентиране на обучението към всички сфери на личността на ученика:
усвояване на знания и формиране на умения, свързани с техниката и технологиите, и
възпитаване на качества и ценности в духа на хармоничните човешки отношения и
гражданското общество. Особеност на тематиката и на дейностите в учебника е
възможността да се създава приобщаваща за първокласника среда – изграждане на
единна общност, колектив и чрез това формиране на социални умения;
 включване на родителите като субекти в педагогическия процес – консултанти и
лектори по темите за професиите, за предприемачество, за успеха в бизнеса.
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Естествено възниква въпросът дали при такъв подход учениците ще могат да
овладеят предвиденото съдържание на обучението – съответните знания, умения,
отношения, компетентности. Като считаме, че усвояваните знания в обучението по
технологии предприемачество трябва да са осмислени, е нужно в обучението
учениците да са в позицията на откриватели – по самостоятелен път достигат до
смисъла, значението на конструктивната, техническата и технологичната информация.
По този начин знанията придобиват личностен за детето смисъл – не уча, защото се
изисква от мен, а уча, защото наученото ми помага да се изявявам по-успешно.
Критерият, по който се оценява дали е постигнато това, е умението на ученика да
пренася в различните практически дейности не предмета на труда, а осъзнатите
способи за постигане на желан резултат.
Учениците се поставят в проблемни ситуации, в които личната им позиция се
гради на трите стълба: искам, мога, успявам. Те са базисът, върху който търсим
йерархията на смислените училищни дейности, обогатяващи индивидуалния опит:
лична мотивация, инициативност, стремеж за довеждане на започнатото докрай –
превръщане на идеята, намерението в конкретен практически резултат. Не само
дейност по инструкция и образец, не очакване на насоки за дейност от някой друг, а
избор на смислена активност, чрез която ученикът изявява и осъществява себе си.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ,
ОЧАКВАНИ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА
Жана Пламенова Колева

TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP TRAINING IN PRIMARY SCHOOL
FOR THE FORMATION OF SKILLS REQUIRED BY THE LABOUR MARKET
Zhana Plamenova Koleva

Abstract: The formation of key skills expected by the labour market is important for the
education of citizens, who can realize themselves successfully on this market. Technology training in
primary school, based on the modern educational paradigm, provides the biggest opportunity for the
formation of such skills.
Key words: key skills, technological training, educational content, labour market, entrepreneur

Бурното развитие на технологиите и икономиката водят до промени в
потребностите на обществото. Важен проблем за съвременното общество е
необходимостта от квалифицирани специалисти в различни области и излишъкът от
некомпетентни кадри на пазара на труда. Това налага реформи в съвременното
обучение за успешното възпитаване на квалифицирани специалисти и компетентни
предприемачи.
Европейската референтна рамка предвижда ключови компетентности, които
пазарът на труда би предпочел през 2020 година. Първите стъпки за тяхното формиране
се осъществяват чрез съвременната образователна парадигма в началния етап на
образование. Най-голяма роля за изграждането им играе обучението по Технологии и
предприемачество.
Ключовите умения, които са необходими за пазара на труда, са кpитичнo миcлeнe,
кpeaтивнocт, упpaвлeниe нa xopa, емoциoнaлнa интeлигeнтнocт, кoopдинaция c
ocтaнaлитe, кoмплeĸcнo peшaвaнe нa пpoблeми, взeмaнe нa peшeния, оpиeнтиpaнocт
ĸъм ycлyгитe, умeниe зa вoдeнe нa пpeгoвopи и гъвĸaвocт. Всички тези компетенции
дават основание за изграждането на преносими умения чрез поставяне на учениците в
активна позиция и включването им в разнообразни дейности в обучението по
Технологии и предприемачество.
Критичното мислене се разбира като умело и отговорно мислене, което изисква
справедливо и безпристрастно разбиране и оценяване както на собствените аргументи,
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така и на другите. То трябва да предхожда решението по даден проблем. В
технологичното обучение в начален етап на образованието са предвидени разнообразни
въпроси и дейности, които имат за цел да поставят учениците в проблемни ситуации и
чрез това да се провокира тяхното критично мислене.
В част от уроците в различните учебници по Технологии и предприемачество
умението критично мислене се формира чрез задачи от типа „Помислете и обсъдете…“,
като учениците обсъждат теми, които са близки до житейския им опит. Пример за това
е задачата Какви части би допълнил на твоя автомобил, които са нужни за
зареждането на батериите му от електрическата мрежа в темата „Хибрид“ за 4.
клас. (Иванов, Калинова, в процес на издаване). Учениците могат да изразят своите
идеи и вслушвайки се в мненията на другите да сравняват и анализират, преди да
достигнат до решение.
Критичният мислител оценява и се самооценява обективно въпреки субективните
си убеждения, като изразява необходимите аргументи. В обучението по Технологии и
предприемачество се дава възможност на учениците както по време, така и в края на
урока да поставят аргументирана самооценка. Тя не е свързана с оценяване на крайния
резултат – изделието, а с оценяването на предлаганите оригинални идеи, спазването на
правилата за безопасност, здравина и функционалност на изделието, на технологията за
изработването му и др. Всичко това дава възможност на учениците да развият своето
критично мислене, а учителят има подпомагаща функция в този процес.
За един предприемач е важно да има оригинални идеи и да предлага креативни
решения в проблемни ситуации. Креативността може да бъде както индивидуална, така
и социална. Индивидуалната креативност представлява създаване на ново решение в
общността на индивида, тоест идеите и решенията, до които учениците достигат, да
бъдат нови за тях. Социалната креативност е ново творение на културата, т.е. става
въпрос за абсолютно ново решение. В началното училище усилията са насочени към
развиване на индивидуалната креативност на ученика, която е основа за развитието на
социалната.
В технологичното обучение учениците индивидуално или групово се включват в
проблемни ситуации, за да могат в бъдеще да отвърнат на предизвикателствата на
реалния живот. Пример за това е задачата Предложи идея за рекламиране на стока по
избор (Иванов, Калинова, 2018б, с. 19).
Някои личности могат да разгърнат креативния си потенциал само когато
взаимодействат с други. За тази цел в учебното съдържание е предвидена и екипна
форма на работа. Една от темите, която предполага проява на креативност в екипното
взаимодействие, е „Земята – моят дом“ в учебника за 4. клас на Г. Иванов и А.
Калинова със задачата Направете проект по тема, свързана с опазване чистотата на
въздуха, почвата и водата в природата. Предложете ваши идеи как да стане това и
ги представете пред публика (Иванов, Калинова, в процес на издаване).
Чрез подобни задачи учениците демонстрират оригиналност, експериментират,
поемат инициатива и извършват откривателства. При груповото предлагане и
обсъждане на творчески идеи, освен че се формира умението креативност, но и се
развива критическото мислене на учениците, тъй като те имат възможността да
подложат на съмнение мнението на другите и да достигнат до групово решение. По
този начин подрастващите се учат комплексно да решават проблемите.
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Управлението на хора е пряко свързано с притежаването на лидерски качества. В
учебните програми по Технологии и предприемачество се поставя акцент върху
възпитаване на качествата инициативност, предприемчивост и отговорност. Те стоят в
основата за изграждането на лидера-предприемач, който управлява умело. Още от
ранна възраст се забелязват деца, които стават неформални лидери в класа. При
работата по групи всеки ученик извършва определена дейност за изработването на
общо изделие. При неодобрение на част от изделието или на определена дейност,
неформалният лидер контролира процеса интуитивно, а поправките се приемат от
другите неусетно и без съпротивление.
В днешно време пазарът на труда, освен от изявени личности, които умеят да
управляват хора, се нуждае и от екипи, за които е присъщо споделяне на лидерски
роли. Характерно за екипното управление е индивидуалната и споделената
отговорност. При възникване на даден проблем членовете на екипа обсъждат заедно,
работят рамо до рамо и вземат решения. В учебното съдържание по Технологии и
предприемачество се предвиждат дейности, които предполагат екипно взаимодействие,
при което всеки ученик се занимава с тази дейност, с която би бил най-полезен.
За успешната реализация на пазара на труда е необходимо учениците да
притежават не само интелектуални качества, а и да имат висока емоционална
интелигентност. Тя се разглежда като комбинация от пет компонента: самопознание,
самоуправление, мотивация, емпатия и социални умения. Емоционалната
интелигентност, най-общо казано, се изразява в способността ни да разбираме другите
и да действаме разумно.
В учебниците на Г. Иванов и А. Калинова са предвидени теми, които предлагат
съвместно изработване на изделия. Чрез тях се съдейства за развитие на емоционалната
интелигентност у децата. При осъществяване на обучение по темата „Светофар за
решаване на спор“ (2. клас), изработвайки своето изделие, учениците имат възможност
да помислят как биха решили даден проблем (Иванов, Калинова, 2017в, с. 19). Целта е
да се съдейства за развитието на самоконтрол у учениците, който е основен компонент
в изграждането на емоционална интелигентност.
Емоционалната интелигентност е задължително условие за умението водене на
преговори, което от своя страна се свързва с уменията координация с останалите,
комплексно решаване на проблеми, вземане на решения и гъвкавост. Тяхната същност
в технологичното обучение може да бъде по-ясно откроена чрез комплексното им
разглеждане, тъй като те са взаимосвързани.
В пазара на труда координацията с останалите включва организирането на
собствените дейности, съобразявайки се с тези на другите. Тя се разбира също и като
справяне с неочаквани ситуации, възникнали по време на работа, и предотвратяване на
бъдещи трудности. Тоест координацията с останалите има пряка връзка с комплексното
решаване на проблеми. То се изразява в участието на всеки от дадена група в
преодоляването на възникнал конфликт и предприемането на действия. За
разрешаването на даден проблем е необходимо да се разбере неговата същност, като се
разглежда от всички страни, да се генерират алтернативни идеи и да се предприемат
действия.
Комплексното решаване на проблеми винаги е съпътствано от вземането на
определени решения. Това в технологичното обучение се изразява чрез предоставянето
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на възможност на учениците за свобода на избора – на материали, на технология на
изработване, на организация на дейността, на функционални характеристики на
готовото изделие, на начин на оценяване и самооценяване и т. н., която предполага
поемане на риск от страна на учениците и превръщане на идеите в действия.
Умението за водене на преговори се свързва с постигане на споразумение между
две или повече страни чрез споделяне на идеи, информация и мнения с цел постигане
на взаимно приемлив изход, обменяйки гаранции и обещания. Почти във всеки урок се
налага учениците да постигнат споразумение, в края на което и двете страни трябва да
са доволни, че са постигнали най-добрия резултат. В учебниците по Технологии и
предприемачество чрез рубриките, които изискват обсъждане и вземане на общи
решения, се дава възможност на учениците да постигнат съгласие.
При воденето на преговори всеки от участниците е необходимо да се адаптира
към променящите се условия, т.е. да проявява гъвкавост. Ключовата компетентност
гъвкавост е условие за успешното реализиране на пазара на труда и е важна стратегия
за решаването на различни проблеми. Нейното развитие спомага за намаляване на
стреса и напрежението при работата.
Досега споменатите ключови компетентности, очаквани от пазара на труда, ясно
се открояват в екипното взаимодействие в различните учебници. Пример за това е
темата „Куб за помиряване или за творчество“ в учебника на Г. Иванов и А. Калинова
за 4. клас (Иванов, Калинова, в процес на издаване). За изработването на куба за
помиряване или за творчество учениците трябва да изберат партньорите, с които да
работят, да решат какъв да е техният куб и как да изглежда той. Подрастващите имат
възможност да предлагат интересни идеи и да ги реализират свободно. Кубът за
помиряване спомага за развитието на емоционалната интелигентност, като се използва
при възникване на спор или конфликт, а кубът за творчество съдейства за развитие на
креативността на учениците при изработване на различни видове изделия. Чрез
самооценяване и възможността на учениците да преценят след време кой от двата куба
е по-полезен, те развиват своето критическо мислене. Всички дейности  от
сформирането на екипите до крайната самооценка  предполагат комплексно решаване
на проблеми, вземане на решения, координация с останалите, умение за водене на
преговори, проява на гъвкавост, емоционална интелигентност, креативност и критично
мислене.
Ключовата компетентност ориентираност към услугите на пазара на труда, от
една страна, може да бъде разгледана като разбиране на потребностите на
потребителите и предлагане на стоки в зависимост от това. Тя е и прогнозиране на
нуждите на обществото дори когато то не е осъзнало определена необходимост. За тази
цел е належащо доброто познаване на трудовия пазар и отчитане поведението на
клиентите. Тоест физическите лица, които предлагат стоки и услуги, трябва да ги
разпространят до точното място на потребление в точното време и търсеното
състояние.
Друг аспект е при възникване на дадена потребност потребителите да бъдат
информирани към кого да се обърнат и къде да потърсят помощ, за да бъдат
удовлетворени техните нужди. Те трябва да потърсят най-добрата и най-достъпна за
тях стока или услуга, като имат предвид съотношението качество и цена. Изборът за
покупка най-често се определя от наличието на достатъчно финансови средства или на
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цялата необходима информация за правилна преценка на продуктовото предложение.
При равни други условия потребителят избира този продукт, който му носи най-голяма
удовлетвореност.
В технологичното обучение умението ориентираност към услугите се възпитава
с цел учениците да знаят къде, към кого да се обърнат и от кого да потърсят помощ в
дадена ситуация. Също така работата е насочена към развиване на необходимите
умения на подрастващите за ориентираност на пазара на труда в бъдеще, така че те да
предлагат услуги, които са необходими за обществото. От друга страна, стремежът е
насочен към това подрастващите, познавайки различните видове професии и тяхното
търсене, преди да постъпят във висшите учебни заведения, да се ориентират към
специалност, която ще бъде необходима на пазара на труда в бъдеще и чрез нея те ще
се реализират успешно. Тези аспекти показват значимостта от възпитаването на
ключовата компетентност ориентираност към услугите още от най-ранна възраст.
Това се осъществява с помощта на учебното съдържание чрез отделни теми или
въпроси, свързани с различните видове професии, стоки и услуги.
В учебниците по Технологии и предприемачество също така е широко застъпено
изработването на изделия с благотворителна цел. Учениците трябва да определят на
кого и по какъв начин ще помогнат чрез събраните средства от благотворителния базар,
имайки предвид кой има най-голяма потребност от помощ. За да бъдат закупени
техните изделия, те трябва да ги изработят качествено и да намерят правилното
съотношение между качество и цена, като взимат под внимание и финансовите
средства, които потребителите могат да отделят.
Във всеки урок по Технологии и предприемачество учениците са в ролята на
малки предприемачи, които дават нови идеи, реализират ги и носят отговорност за
постъпките си. Обучението по Технологии и предприемачество отговаря на
потребностите на обществото и създава уверени и отговорни граждани, като дава
възможност да се формират ключовите умения, очаквани не само от един предприемач,
а и от пазара на труда. Важно е подрастващите да развият своя потенциал, за да имат в
бъдеще достъп до качествени работни места съобразно желанията и уменията си.
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ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ,,ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Велислав Цветанов Димитров

PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS IN THE SPECIALTY
“PEDAGOGY OF INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION”
Velislav Tsvetanov Dimitrov
Abstract: ‘Information technology teacher’ is one of the modern professions with a high level of
applicability in the contemporary technological society. Young graduates possess rich complex of
knowledge, skills and competencies, which make them highly competitive in the labor market and
assure professional realization possibilities. This is one of the specialties that is popular and preferred
by the candidate students.
The article presents the results of the author’s research on the problem concerning the
professional orientation of the students studying Pedagogy of Information Technology Education. The
level of their professional orientation is differentiated. Characteristics of the students with high level
of education and of those with an average level of their professional orientation are mentioned.
Keywords: education, professional orientation, profession selection

Увод
Професионалният избор е един от значимите избори, които човек извършва в своя
живот. Правилно извършеният професионален избор оказва влияние върху успешната
реализация на личността в социален аспект. В съвременността, когато едни професии
изгубват своята привлекателност, а други, които човечеството не е познавало в
миналото, бързо придобиват своята популярност, младата личност е затруднена да
извърши своя професионален избор. За да бъде той целесъобразен, редица автори
считат, че е необходимо да бъде предшестван от целенасочен процес на професионално
ориентиране.
Дискусия
Продължителният процес, който предшества професионалния избор, е
диференциран в научната литература като ,,процес на професионално определение на
личността”. Свои становища по този проблем са популяризирали учени като: И. С. Кон,
П. А. Шавир, В. И. Переведцев, П. Александров, А. М. Кухарчук, А. Б. Ценципер и др.
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И. С. Кон посочва, че в тесен смисъл жизненият план включва съзнателно
набелязване на пътя, който да следва личността, диференциране на обективните и
субективните ресурси, които са ѝ необходими, за да следва този път, определяне на
способите за постигане на крайния резултат (Кон, 1979, с. 146).
Подобна взаимовръзка разкрива П. А. Шавир, който изтъква, че процесът на
професионално самоопределение включва не само насочеността на личността при
избора на професия, а и вътрешните психологически основания за този избор (Шавир,
1981, с. 17 – 19).
В. И. Переведцев счита, че професионалното самоопределение на личността се
извършва въз основа на нейните изградени социални позиции и професионална
ориентираност (Переведцев, 1980).
П. Александров разкрива важни взаимовръзки между професионалното
самоопределение и социалната зрялост на личността, нейния социален престиж,
професионалната ѝ информираност (Александров, 1987, с. 32).
А. М. Кухарчук и А. Б. Ценципер считат, че професионалното самоопределение се
явява в резултат на анализа на вътрешните ресурси и способности на личността,
съотнесени към изискванията на професиите. Авторите разглеждат професионалния
избор като следствие от професионалното самоопределение на личността (Кухарчук,
Ценципер, 1976, с. 7).
Д. Василев и Я. Мерджанова разграничават понятията ,,професионално
самоопределение” и ,,избор на професия”. Двамата автори разглеждат
професионалното самоопределение като процес, в хода на който личността си създава
ясни представи за бъдещата професионална дейност, на която би се посветила трайно.
Те популяризират становище, според което ,,изборът на професия е резултат от процеса
на професионалното самоопределение на личността и израз на осъзната готовност за
социалната ѝ реализация” (Василев, Мерджанова, 2003, с. 74).
Личността прави своя професионален избор под влияние на голям комплекс от
фактори. Като значими фактори на професионалния избор може да се разглеждат
семейните традиции, престижът на професията, състоянието на пазара на труда и др. В
процеса на професионално ориентиране личността би трябвало да бъде подпомогната
да открие своите силни страни. Да синхронизира своите потребности, способности и
интереси в аспекта на избраната бъдеща професия. Според М. Тенева ,,като значими
фактори за професионалния избор могат да се посочат потребностите на личността,
нейните способности и интереси. Тези ключови фактори се намират в триадна
зависимост, проектират се върху мотивацията на личността и моделират нейното
поведение” (Тенева, 2017, с. 9-10). Когато личността не е подпомогната чрез
предхождащо професионално ориентиране да извърши професионален избор,
съществува опасност да бъде повлияна в избора си от случайни фактори.
Неосмисленият и неправилно насочен избор на професия може да допринесе за ниски
резултати в професионален аспект, чувство за неудовлетвореност, ниска личностна
самооценка. Като положителен изход от такава ситуация би могла да се разглежда
възможността за извършване на нов професионален избор от личността.
В аспекта на технологичното време, в което живеем, професията на педагога в
областта на информационните технологии се отличава с привлекателност и
популярност. Нашето изследователско внимание е насочено към установяване
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равнището на професионално ориентиране на студентите, които се обучават в
специалност ,,Педагогика на обучението по информационни технологии“ (ПОИТ) в
Педагогически факултет на Тракийски университет –Стара Загора (ТрУ).
Методология на изследването
Обект на изследването е професионалният избор на студентите от специалност
ПОИТ.
Предмет на изследването е равнището на тяхното професионално ориентиране,
въз основа на което е извършен техният професионален избор.
Методи на научното изследване: теоретичен анализ, тест, анализ на емпирични
данни от изследването.
Контингент на изследването: 14 студенти, които се обучават в специалност
ПОИТ на Педагогическия факултет при Тракийски университет.
Резултати от изследването
В изследването са включени 14 студенти от втори курс, специалност ,,Педагогика
на обучението по информационни технологии” (ОКС ,,бакалавър”), които се обучават в
Педагогическия факултет на Тракийски университет.
Изследователският интерес е насочен към установяване равнището на
професионалното ориентиране на студентите, въз основа на което е извършен техният
професионален избор.
За целите на изследователската дейност е използван тестът ,,Професионално
ориентиране на студентите”, разработен от Т. Дубовицкая (Дубовицкая, 2004).
В теста са включени 20 въпроса, на които студентите отговарят с ,,да” или ,,не”.
Съобразно предоставения от авторката ,,ключ” за оценяване на теста, номерата на
въпросите са разпределени в табличен вид в две групи (с отговор ,,да” и с отговор
,,не”). Когато отговорът на студента съвпада с посочения отговор в матрицата за
проверка на теста, се приписва 1 точка. Точките от целия тест се сборуват и образуват
тестов бал. Съобразно тестовия бал студентите се диференцират в три групи. Когато
тестовият бал е между 0 и 4 точки, студентите се характеризират с ниска степен на
професионално ориентиране. Когато тестовият бал е между 5 и 13 точки, за студентите
е характерна средна степен на професионално ориентиране. Когато тестовият бал е
между 14 и 18 точки, студентите имат високо равнище на професионално ориентиране.
Спецификата на получените резултати отразява равнището на професионалното
ориентиране при второкурсниците от специалност ,,Педагогика на обучението по
информационни технологии”, въз основа на което те извършват своя професионален
избор. Получените резултати са следните:
Разпределение на респондентите по пол:
Както може да се установи от графиката на фиг. 1, преобладаващ е броят на
обхванатите в изследването представители на женския пол. В изследването участват
64,28% жени и 35,71% мъже. Това, че по-голям брой представители на женския пол са
направили професионален избор за овладяване на професията ,,учител по
информационни технологии”, в сравнение с направилите такъв избор представители на
мъжкия пол не е изненадващ.
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Разпределение на респондентите по пол

жени
мъже

Фиг. 1. Разпределение на респондентите по пол

Статистическите данни посочват тенденция на феминизиране на учителската
професия в България. Този факт се потвърждава от настоящото изследване. В
специалност ПОИТ се обучават по-голям брой жени в сравнение с обучаващите се
мъже.
Разпределение на респондентите по възраст:

Разпределение на респондентите по възраст

19-22 год.
23-25 год.

Фиг. 2. Разпределение на респондентите по възраст

От графиката на фиг.2. може да се установи, че преобладаващият дял от
студентите, обхванати в изследването, са във възрастта 19  22 години. Това
потвърждава факта, че тази специалност е предпочитана от младите хора, които
завършват средно образование. Такъв избор са направили 78,57% от студентите, които
са във възрастовия диапазон между 19 и 22 години и 21,43% от студентите, които са
във възрастовия диапазон между 23 и 26 години.
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Равнище на професионално ориентиране на студентите:

Равнище на професионално ориентиране на
студентите

80,00%
60,00%

високо равнище
средно равнище

40,00%
20,00%
0,00%
1

Фиг. 3. Равнище на професионално ориентиране на студентите от специалност ПОИТ

От резултатите, посочени на фиг. 3., установяваме, че 71,43% от обхванатите в
изследването студенти от специалност ПОИТ имат високо равнище на своето
професионално ориентиране. За 21,43% от студентите е установено средно равнище на
професионално ориентиране. Не е установено наличието на студенти с ниско равнище
на професионално ориентиране.
Изследователските данни очертават тенденция, съобразно която най-голям дял
второкурсници от специалност ,,Педагогика на обучението по информационни
технологии” извършват своя професионален избор въз основа на високо равнище на
професионално ориентиране. Такава специфика на професионалния избор е
установена при повече от две трети (71,43%) от студентите. Студентите от специалност
,,Педагогика на обучението по информационни технологии”, попадащи в тази група,
отговарят утвърдително, че ако им бъде предоставена нова възможност, отново ще
изберат същата специалност, по която се обучават сега. Те потвърждават, че се
обучават във факултета, водени от желание да овладеят професията ,,учител по
информационни технологии”. Изтъкват, че желанието им да овладеят тази професия и
да я упражняват, е устойчиво и обосновано.
Професионалният избор на студентите от специалност ,,Педагогика на
обучението по информационни технологии”, при които е установено високо равнище
на професионално ориентиране, е в корелационна зависимост с техните потребности.
Това твърдение се потвърждава от спецификата на следващите отговори. Студентите са
убедени, че овладяната професия и работата по нея ще им донесат в бъдеще морално
удовлетворение. Посочват, че при тях не е водещ стремежът за получаване на диплома
за висше образование като самоцел, а желанието да овладеят избраната професия. Те
изпитват осъзната потребност и с нетърпение биха се запознали със спецификата на
работа на специалисти в областта на бъдещата им професия. Осмисляйки полезността
на овладяваната от тях професия, биха положили в бъдеще максимални усилия, за да я
упражняват. Изразяват своята убеденост, че след дипломирането си ще продължат да
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надграждат и усъвършенстват своите знания, умения и компетентности по придобитата
от тях професия, за да се развият като ефективни професионалисти.
За втория по големина дял (28,57%) от обхванатите в настоящото изследване
студенти е установена тенденцията, при която професионалният избор е извършен въз
основа на средно равнище на професионално ориентиране. Те отговарят, че
желанието им да овладеят точно тази професия не е устойчиво и обосновано. Виждат
малко хубави неща за себе си в своята бъдеща професия. Не планират след
дипломирането си да продължат да надграждат своите знания, умения, компетентности
в областта на професията, която овладяват, за да израснат като ефективни
професионалисти. Не изпитват потребност да се запознаят със спецификата на работата
на специалисти в областта на бъдещата им професия. При тях все още не се е породило
желание да работят по овладяваната в момента професия. Не са убедени, че ако това се
окаже трудно, след дипломирането си ще положат целенасочени усилия да започнат
работа по настоящата професия.
При тази група студенти откриваме положителна тенденция на обвързаност на
професионалния им избор с техните интереси. Студентите от специалност ,,Педагогика
на обучението по информационни технологии”, за които е характерно средно равнище
на професионално ориентиране, заявяват, че тяхното хоби и дейностите в свободното
им време са свързани с бъдещата им професия. Разкритата от нас тенденция се
потвърждава и от факта, че тези студенти изказват твърдение, съобразно което те по
собствена инициатива четат допълнителна литература, свързана с бъдещата им
професия.
Изводи
 Професията ,,учител по информационни технологии” е привлекателна за младите
хора. Това се потвърждава от факта, че 78,57% от студентите, които се обучават в
специалност ПОИТ, са във възрастовия диапазон 19  22 години.
 Студентите от специалност ПОИТ, които се обучават в ПФ на ТрУ, се
характеризират предимно с високо равнище на своето професионално ориентиране
(71,43%).
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АНАЛИЗ НА ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ДАННИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА
Галина Делева Ангелова

ANALYSIS OF A TASK FOR CREATION, PROCESSING AND PRESENTATION
OF DATA ON A SPREADSHEET
Galina Deleva Angelova

Summary: The article presents the analysis of the completion of a task from section
Spreadsheets. It is used for diagnostic and evaluation of the results from the training, undergone by the
students from the Preschool and Primary School Pedagogy specialty in the educational practice of ICT
training and work in a digital setting. А premade file, containing a portion of the data for editing in a
MS Excel 2010 spreadsheet is used in the technological body of the task. The intended activities to be
performed with the prepared data are as follows: data formatting, usage of relative and absolute
addressing, usage of formulas and functions when making diagrams.
Keywords: spreadsheet, training of students, task

Таблицата е обект, който осигурява структуриране на информация в удобен за
възприемане вид. Електронната таблица е компютърен вариант на обикновена,
хартиена таблица, която представлява правоъгълна област от клетки, образуващи
редове и колони. Тя осигурява универсален начин за създаване и опериране с данни от
различен тип, представени в табличен вид.
Според някои автори програмните продукти, които са предназначени за
автоматизирано създаване, попълване, обработване и отпечатване на таблични
документи, се наричат таблични процесори (ТП). Всеки табличен процесор съдържа
празна електронна таблица (ЕТ) и команди (инструменти), предназначени за
въвеждане на данни, извършване на изчисления и визуално оформление на
документите. Според други се приема, че програмите за обработка на данни,
представени в таблици, също се наричат електронни таблици. А. Ангелов прави
уточнението, че не е коректно да се използва „един и същ термин за означаване на
различни по своята същност обекти“ и предлага разграничението да е бъде следното:
програмният продукт MS Excel е табличен процесор, а електронният документ, който се
изготвя – електронна таблица (Ангелов, 2004). Популярно е прието табличните
процесори да се наричат програми за работа с електронни таблици, а учебният раздел,
в който се усвояват уменията за работа с него, се нарича Електронни таблици.
Програмата MS Excel 2010 е стандартна част от MS Office 2010.
Задачата за създаване на електронна таблица се използва за диагностика на
формираните компетенции у студентите за представяне и обработване на данни в
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реална практическа ситуация. В задачата се обработват данни от тип текст, число,
дата, валута, процент. Операциите, извършвани върху клетките в таблицата за
реализация на задачата, са: хоризонтално и вертикално подравняване на текст и число в
клетка; разположение на съдържанието на клетка на повече редове в нея; оцветяване
фона на клетки; поставяне на граници на клетки; промяна на ширината на колоните и
височината на редовете; форматиране съдържанието на клетки; задаване на формати на
числа. При изпълнение на задачата се използват вградените функции за:
 Сумиране (SUM) – изчисляване на сума в област от клетки;
 Средно (AVERAGE) – изчисляване на средноаритметична стойност в област от
клетки;
 Максимум (MAX) – изчисляване на максимална стойност в област от клетки;
 Минимум (MIN) – изчисляване на минимална стойност в област от клетки;
 Функция за преброяване според критерий (COUNTIF) – изчисляване на броя на
конкретни числови стойности в област от клетки (преброяване);
 Логическа функция (IF) – проверка дали е изпълнено логическо условие.
За получаване на резултати в някои клетки от таблицата е необходимо съставяне и
въвеждане на собствени формули за пресмятане на конкретни стойности. В тези
формули участват константи, адреси на други клетки и аритметични операции. Всяка
формула започва със знак за равенство (=). За да се въведе адрес на клетка във
формулата, е възможно да се използва вмъкване от клавиатурата или да се кликне в
съответната клетка, а нейният адрес се позиционира във формулата автоматично.
Операциите, които се извършват с данните в таблицата, са копиране на формули,
в които участват адреси на клетки с различни методи на адресиране – относителни и
абсолютни адреси. Копирането на формула от една клетка в друга води до запазване на
написаната математическата формула, но ако адресите на клетки в нея са
относителните, автоматично следва тяхната промяна. За да не се променят адресите на
определени клетки при копирането, е необходимо да се използват абсолютни адреси.
Те винаги се обръщат към една и съща клетка, от която вземат стойността.
Електронните таблици имат вградени визуални възможности за графично
изобразяване на данни като различни видове диаграми. В задачата, която се изпълнява
от студентите, се изисква построяване на 2 диаграми – колонна и кръгова. Всяка от тях
е съставена с използване на серия от данни, които се намират на определен ред в
таблицата. Получените диаграми трябва да получат допълнителни етикети на данни,
етикети за хоризонтална ос, надписи на осите, заглавие, легенда и др.
Технологична организация на осъществяване изпълнението на задачата
За изпълнение на задачата са предоставени:
1. Разпечатан вариант на недовършен вид на задачата, откъдето се вижда:
 подравняване и разположение на текста в клетките;
 фон на клетки;
 обединени клетки;
 празни клетки, в които трябва да се напишат формули, за да се получи
търсен резултат;
 колонна диаграма с обработени параметри и допълнителни елементи;
 кръгова диаграма с изнесени означения.
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Фиг. 1. Разпечатан вариант на задачата

2. Начален файл на табличен документ с предварително подготвени компоненти
от текстови и числови данни, които е необходимо:
 да се форматират според начина, представен в разпечатания вариант;
 да се използват като данни, от които се получават резултати в
непопълнените клетки от таблицата.

Фиг. 2. Начален файл на табличен документ
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3. Към някои клетки от електронната таблица са добавени коментари, които
описват необходимото форматиране на клетките и насоки за пресмятане на техните
стойности.
Задачата е структурирана с различни нива на трудност в отделните компоненти,
които са предвидени за изпълнение. По този начин се очертават и различни нива на
справяне с нейната реализация. Изпълнението на задачата следва определена логика
като последователност от дейности, осъществявани в предварително подготвения
началния файл на табличен документ.
1. Поставяне на всички граници на избрана област от клетки
Оформлението на границите на клетките улеснява възприемането на
съдържанието в тях и подпомага ориентирането в екранното таблично пространство, в
което са разположени данните за обработка. Маркира се избраната област и от раздел
Начало в група Шрифт се избира командата за поставяне на всички граници.
2. Текст, разположен на повече редове в една клетка
За да се вижда целият текст в клетките от заглавния ред с учебните предмети, е
необходимо да се маркира избраната област, и от раздел Начало в група Подравняване
да се избере командата Пренасяне на текста. Редът променя височината си
автоматично, така че да се вижда целият текст в клетките. При необходимост
височината на редовете и широчината на колоните може да бъде коригирана
допълнително.
3. Фон на клетките от заглавен ред с учебни предмети
Всяка клетка може да бъде с различен фон. За целта се маркира клетка или област
от клетки и от раздел Начало в група Шрифт се избира командата за промяна на фона
на клетката; визуализира се прозорец, от който се избира желаният цвят.
4. Дата
В Електронните таблици е предвидена възможност за въвеждане на дати, време и
валута. За възприемане на поредица от знаци като дата се използва разделител
наклонена черта (/) или късо тире (-). Excel съхранява датите, часовете и валутата като
числов тип данни.
Операцията, която трябва да се извърши в задачата, е зададена посредством
коментар, който се визуализира автоматично при поставяне на мишката върху клетката,
а именно обединение на клетки. Маркират се желаните клетки и от раздел Начало в
група Подравняване се избира командата Обедини и центрирай. Клетките ще бъдат
обединение в ред (или колона) и съдържанието на клетката ще бъде центрирано в
обединената клетка. Следва въвеждане на дата и форматирането ѝ от група Число,
категория Дата, тип дълга дата, започваща с деня от седмицата.

Фиг. 3. Тип дълга дата, започваща с деня от седмицата
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5. Използване на вградена функция AVERAGE за пресмятане на среден успех
на всеки ученик от списъка и среден успех по предмети
AVERAGE изчислява средноаритметичната стойност на посочена област от
клетки. Тази функция е често използвана и за нея има бърз достъп от падащото меню
на бутона ∑. Маркира се клетката, в която се очаква резултатът, и се избира вградената
функция AVERAGE от група Редактиране в раздел Начало; появява се мигаща
прекъсната линия около област от клетки, които са числови и са в близост до активната
клетка. Ако предвидената област от клетки съвпада с желаната, се потвърждава с
клавиша Enter. Полученият резултат е необходимо да се форматира до два знака след
десетичната запетая: маркира се клетката и от група Число се избира командата Намали
порядък, като се кликва толкова пъти върху бутона, колкото цифри трябва да бъдат
премахнати след десетичната запетая.
Данните за получените оценки на всички ученици от класа са еднотипни и може
да се използва манипулаторът за запълване на клетки: маркира се клетката с
получения резултат; с ляв бутон на мишката се посочва квадратчето за запълване;
маркерът се превръща в черно кръстче и с натиснат и задържан бутон се маркира
диапазонът, в който трябва да се копира формулата. По подобен начин се пресмята и
средният успех по отделните предмети, оценките на които са разположени в колонки.
6. Построяване на 3D колонна диаграма за средния успех по предмети
За по-нагледно представяне на данните често се използват диаграми, които
показват числовите данни в графичен формат. Този начин на представяне улеснява
възприемането на големи количества информация и зависимостите между различни
серии от данни. Последователността от действия за построяването на диаграмата са:
 от раздел Вмъкване в група Диаграми се избира тип диаграма и след това
подтип, който ще се използва. Появява се празно каре, което може да бъде преместено
на подходящо място. Едновременно с появата на карето на лентата се появява и
допълнително меню Инструменти за диаграма с три раздела: Проектиране,
Оформление и Формат.
 От раздел Проектиране в група Данни се избира бутонът Избор на данни.
 Появява се диалогов прозорец, след което се маркира тази област от таблицата,
която трябва да се изобрази графично, т.е. данните за средния успех по предмети. На
карето се появяват толкова колони, колкото са маркираните клетки с числови данни.
 Следващата стъпка е редактиране на етикетите с кликване върху бутон
Редактиране – появява се друг диалогов прозорец, след което се маркират клетките от
заглавния ред с учебните предмети; избира се два пъти ОК и 3D колонната диаграма е
почти готова.
 Маркират се легендата и главните линии на мрежата и се изтриват с клавиша
Delete или се избира раздел Оформление, откъдето също могат да бъдат премахнати.
 Добавя се заглавие на диаграмата и надписи на осите (хоризонтална и
вертикална) от раздел Оформление, група Етикети.
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Фиг. 4. Диаграма за среден успех по предмети

7. Пресмятане на училищна стипендия
Необходимо е съставяне на собствена формула. Всяка формула започва със знак
равно (=) или плюс (+) и може да съдържа числа, адреси на клетки, вградени функции и
други, свързани с аритметичните оператори за: събиране (+); изваждане (–); умножение
(*); деление (/); степенуване (^); процент (%).
За съставяне на формулата е зададено кои елементи участват в нея и какви
математически операции трябва да бъдат извършени: маркиране на клетката, в която се
очаква резултатът; въвеждане на знак за равенство (=); въвеждане на числова стойност
15; въвеждане на знак за събиране (+); избиране на клетка с коефициент 1,27;
въвеждане на знак за умножение (*); избиране на клетка със среден успех на ученик и
приключване със съставянето на формулата с натискане на клавиш Enter. Полученият
резултат се форматира до два знака след десетичната запетая от група Число. От същата
група се избира форматиране на клетката във валута (лв.). Тъй като коефициентът 1,27
ще трябва да участва като аргумент за изчисление на училищните стипендии и на
останалите ученици, е необходимо адресът на клетката да бъде променен на абсолютен
– поставяне на знак $ пред името на колоната и номера на реда (например $C$5), което
превръща адресите в абсолютни, или да се използва клавиш F4 (променя въведения
адрес на абсолютен, на смесен, на относителен). По този начин след копиране
формулата помни точния адрес на клетката, която участва в нея. Възможна е и промяна
на коефициента, която ще бъде коректно отразена в клетките, в които той участва като
аргумент.
При опит за копиране на формулата без промяна на адреса на клетката с
коефициент 1,27 от относителен на абсолютен, ще се получат нелогични стойности за
стипендиите на учениците.
Възможни са и други два варианта на изпълнение на задачата. Всеки от тях може
да даде резултат, но ще бъде отчетено различно ниво на справяне със задачата:
 Без използване на абсолютно адресиране, а с поредица от кликвания върху
клетката с коефициент 1,27 при съставяне на формулата. Минусът при този вариант е,
че не е удачен при изчисление на стипендии при например 20-30 ученици, защото ще са
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необходими 20-30 кликвания, което би забавило студента при изпълнението на
задачата.
 С изписване на 1,27 във формулата и копиране на формулата за всички
ученици. Минусът при този вариант е, че при промяна на коефициента за образуване на
училищната стипендия стойността в клетките няма да бъде автоматично променена, а
ще е необходимо да се коригира формулата и отново да бъде копирана за всички
ученици.
8. Пресмятане на част от цяло
Съставяне на собствена формула за пресмятане на процент, в която участва
клетката с получената стойност за стипендия: маркира се клетката, в която трябва да
бъде резултатът от изчислението; въвежда се знак за равенство (=); избира се клетката
със стойността на училищната стипендия; въвежда се знак за умножение (*); въвежда
се 3% от клавиатурата (символът % дели числото пред него на 100); натиска се с
клавиш Enter; форматира се клетката във валута (лв.); копира се формулата за всички
ученици.
9. Остатък от стипендията след дарението
Съставяне на формула за пресмятане разликата между стойностите на
стипендията и предоставеното дарение: маркира се клетката, в която се очаква
резултатът от изчислението; въвежда се знак за равенство (=); маркира се клетката със
стойността на училищната стипендия; въвежда се знак за изваждане (–); маркира се
клетката със стойността на дарението; натиска се с клавиш Enter; форматира се
клетката във валута (лв.); копира се формулата за всички ученици.
10. Евростипендия – използване на логическа функция IF
Тази функция проверява истинността на дадено условие, т.е. проверява дали едно
условие е вярно (истина), или е невярно (лъжа), и в зависимост от това извежда
определен отговор при истина и съответно определен отговор при лъжа. В случая
всички студенти с успех по-голям или равен на 5,50 ще получат по 20,00 лв.
допълнителна евростипендия.

Фиг. 5. Логическа функция IF

Стъпките, които трябва да се изпълнят, са: маркира се клетката, в която се очаква
резултатът; избира се функцията IF, появява се диалогов прозорец, в който трябва да
бъдат въведени аргументите на функцията; в полето Логически текст се въвежда
логическото условие J3>=5,50 (маркира се клетката със средния успех на ученика,
въвеждат се знаците по-голямо (>) и равно (=), въвежда се числото 5,50); в полето
Стойност_ако_вярно се задава стойността на клетката, ако логическото условие е
вярно – въвежда се 20; в полето Стойност_ако_невярно се задава стойността на
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клетката, ако логическото условие не е изпълнено – въвежда се цифра 0; избира се
бутон ОК за потвърждение, а в активната клетка се появява съответната стойност в
зависимост от условието; копира се формулата за всички ученици. Форматират се
всички клетки от колоната във валута (лв.).
11. Малка таблица с общи суми за: училищни стипендии, дарение,
евростипендии, най-висока и най-ниска училищна стипендия
В таблицата трябва да се представят общите суми, необходими за стипендии и
дарение, чрез използване на функцията за Сумиране ∑ , а чрез използването на
функциите Максимум (MAX) и Минимум (MIN) да се изведат най-ниската и найвисоката училищни стипендии.
Стъпките са: маркиране на клетката, в която се очаква резултатът; избиране на
функцията за Сумиране ∑ (функцията Максимум (MAX) или функцията Минимум (MIN)
от списъка с често използвани функции); по подразбиране Exсel маркира област от
клетки, които са най-близо до клетката, в която се очаква резултатът; маркира се
желаната област от клетки; натиска се клавишът Enter.
12. Преброяване на клетки, които отговарят на определено условие
Функцията COUNTIF преброява клетките, които отговарят на зададен критерий.
Тя не е в списъка с често използвани функции, затова трябва да бъде избрана от общия
списък с функции на Excel. Функцията изисква не само област от клетки, с които ще се
пресмята, а и критерий, по който да се извършва броенето. Според условието трябва да
се намери броят на четворките, петиците и шестиците.
Действията за изпълнение на условието на задачата са: маркиране на клетката, в
която се очаква резултатът; избиране на още функции от списъка на бутон ∑; избиране
на функцията COUNTIF; появява се диалогов прозорец; в полето Диапазон се избира
област от клетки, в които ще се извършва преброяването; в полето Критерий се
въвежда елемент 4, 5 или 6; избира се бутон ОК.

Фиг. 6. Функцията COUNTIF

13. Изчисляване на процент (%)
Според условието трябва да се разбере какъв процент представлява дадена част от
цялото количество, т.е. да се пресметне какъв е процентът на четворките от общия брой
оценки на учениците по всички учебни предмети. Последователност на действията:
изчислява се общият брой на оценките с използване на функцията Сумиране ∑;
маркира се клетката, в която се очаква резултатът; въвежда се знак за равенство (=);
маркира се клетката с броя на четворките; въвежда се знак за деление (/); маркира се
клетката, показваща общия брой оценки; натиска се клавиш Enter. Получената числова
стойност в клетката се форматира в процент с използване на бутона % в група Число,
раздел Начало.
36

STUDENT ALMANAC

Volume 5, 2018

14. Среден успех
За изчисляване на средния успех на всички ученици по всички учебни предмети е
необходимо да се използва полученият брой на шестиците, петиците и четворките.
Съставя се формула: маркира се клетката, в която се очаква резултатът; въвежда се знак
за равенство (=); въвежда се отваряща скоба; маркира се клетката, показваща броя на
четворките; въвеждат се последователно знак за умножение (*), числова стойност 4,
знак за събиране (+); маркира се клетката, показваща броя на петиците; въвеждат се
последователно знак за умножение (*), числова стойност 5, знак за събиране (+);
маркира се клетката, показваща броя на шестиците; въвеждат се последователно знак за
умножение (*) и числова стойност 6; въвежда се затваряща скоба; въвежда се знак за
деление (/); маркира се клетката, показваща общия брой оценки; натиска се клавиш
Enter; получената стойност се форматира според условието до три знака след
десетичната запетая.

Фиг. 7. Формула за среден успех с използване броя на четворките, петиците и шестиците

15. Построяване на 3D кръгова диаграма с отделни сегменти
Кръговата диаграма представя графично количествена информация с помощта на
окръжност, разделена на сектори, чиито относителни размери съответстват на
пропорциите на количествата. По същество тази диаграма показва процентното
отношение между частите в сравнение с цялото.
Действия за построяване на 3D кръгова диаграма:
 Въвеждане на текст Добър, Мн. добър, Отличен под таблицата с общия брой
оценки на класа. Тези клетки с текст ще са необходими при редактиране на етикетите
за данни.
 От раздел Вмъкване в група Диаграми се избира тип диаграма и след това
подтип, който ще се използва. Появява се празно каре, което може да бъде преместено
на подходящо място. Едновременно с появата на карето на лентата се появява и
допълнително меню Инструменти за диаграма с три раздела: Проектиране,
Оформление и Формат.
 От раздел Проектиране в група Данни се избира бутонът Избор на данни.
Появява се диалогов прозорец, след което се маркира тази област от таблицата, която
трябва да се изобрази графично, т.е.диапазона от клетки, в който е разположен броят на
четворките, петиците, шестиците. На празното каре се появява 3D кръгова диаграма с
брой сегменти, съответстващи на броя маркирани клетки с числови данни.
 Следващата стъпка е редактиране на етикетите с кликване върху бутон
Редактиране – появява се друг диалогов прозорец Етикети на ос, след което се
маркират клетките с текст Добър, Мн. Добър, Отличен.
 Кликва се с десен бутон на мишката върху един от сегментите на диаграмата и
от появилия се диалогов прозорец се избира опцията Добавяне на етикети на данни –
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появява се числовата стойност на всеки отделен сегмент.
 Кликва се втори път с десен бутон на мишката и се избира опцията
Форматиране на етикети на данни и от появилия се диалогов прозорец в полето
Опции за етикетите се поставят отметки на Име на категорията и Процент и се
премахва отметката Стойност;
 маркира се легендата и се изтрива с клавиш Delete.
 Добавя се заглавие на диаграмата от раздел Оформление, група Етикети.
 Етикетите се маркират и с провлачване на мишката се изнасят встрани от
сегментите.

Фиг. 8. Кръгова диаграма

Заключение
Анализираната задача е за създаване, обработка и представяне на данни в
електронна таблица, като съдържа в обобщен вид най-често използваните операции и
дейности, които се усвояват в приложението за работа с електронни таблици MS Excel.
За реализация на задачата е необходимо студентите да имат формирани знания и
умения за:
 форматиране на клетки и тяхното съдържание;
 извършване на операциите върху клетки в таблица;
 съставяне и въвеждане на собствени формули за пресмятане на конкретни
стойности;
 коректно избиране и използване на вградени функции;
 копиране на формули, в които участват адреси на клетки с различни методи на
адресиране;
 използване на вградените визуални възможности за графично изобразяване на
данни като различни видове диаграми.
Използването на предварително създаден начален файл на табличен документ с
подготвени компоненти от текстови и числови данни, които е необходимо да се
форматират, улеснява изпълнението на задачата. По този начин се пропускат рутинните
действия по въвеждане на първични данни и усилията се насочват към форматиране на
клетки, съставяне на формули, вмъкване и използване на вградените функции и
построяване на диаграми.
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СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБЕН РЕСУРС „РАБОТЕН ЛИСТ“
Александра Александрова Пеева

CREATION OF AN EDUCATIONAL RESOURCE WORKSHEET
Aleksandra Aleksandrova Peeva

Summary: The paper presents the different steps and the technology in the creation of a variant
of an educational resource, which is used by students in primary education. The resource is made
possible through the means of the technology for text editing in the integrated setting of the app
Microsoft Word 2010. The creation of the educational resource, known as a Worksheet, is conducted
by students from the Preschool and Primary School Pedagogy specialty as a Term paper in the
discipline ICT in training and work in a digital setting.
Keywords: worksheet, training of students, text editing

Въведение
Живеем, учим и работим в среда, в която доминиращото присъствие на
дигиталните ресурси и технологии във всекидневния ни живот не може да остане
незабелязано. Формирахме и развихме умения за търсене, намиране и използване на
готови информационни продукти и ресурси в интернет. Използваме ги и ги споделяме
помежду си, но като бъдещи учители все по-необходими са ни умения за създаване на
ресурси в дигитална среда, които са предназначени да се използват при осъществяване
на професионално-педагогическата дейност. Част от практическите занятия по
учебната дисциплина ИКТ в обучението и работа в дигитална среда включват
изпълнението на задачи за създаване, обработка и съхранение на дигитални обекти и
комбинации между тях в общ файл.
Учебният ресурс Работен лист е предназначен да се използва в учебния процес
след разпечатване върху хартия. Съдържа задачи за изпълнение от учениците,
изискващи извършване на дейности като: ограждане на думи, дописване на липсващи
букви и откриване и отбелязване на разлики между две изображения. Дигиталните
обекти, използвани при създаването на учебния ресурс Работен лист са: текст с
форматирани шрифт и абзац; вмъкната таблица с подходящи размери и ширина;
изображения от външен файл с променени параметри, подравнени в клетка от таблица;
вмъкнати графични форми, подходящо форматирани при комбинация с текст и при
комбинация с изображения в рамките на дигиталния обект Платно за рисуване.
Етапи при създаване на Работния лист
За изпълнение на Курсовата задача „Работен лист“ от раздел „Текстообработка“
са предоставени изисквания за нейното съдържание и оформление. Обособени са три
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задачи за изпълнение от студентите. Във всяка от тях са описани дигиталните обекти,
от които е съставен ресурсът; операциите, които са извършени върху тях;
параметрите на обектите, които са променени. Под текста с описание на задачата е
поставен примерен вариант на нейното изпълнение, който може да бъде разглеждан, но
не може да бъде копиран и променян. Подробното описание на обектите и техните
параметри дава възможност за извършване на детайлни наблюдения върху примерния
вариант и установяване на съответствия при изпълнение на задачата с подбрани
подходящи текстови и нетекстови обекти.
Задача № 1 съдържа кратък текст, който е оформен с условие на задача към
учениците, изискваща ограждане на всички съществителни имена в текста. За
създаване на Задача № 1 са използвани следните дигитални обекти: текст, разположен
в 5 абзаца (условие на задачата към учениците; заглавие на текста; 3 абзаца с текст), 2
изображения, разположени отляво и отдясно на текста; Овал, показващ заграждането на
едно съществително име от текста. Изображенията се подбират и изтеглят от интернет,
съхраняват се на определено място. Обектът Овал се вмъква от вградената библиотека с
готови графични форми в текстообработващата програма.
Задачата се изгражда в следната последователност:
1) Създава се текстът на условието на задачата.
2) Подбира се кратък текст от учебник, учебно помагало или се копира от сайт с
подходящи текстове от интернет.
3) Обособяват се необходимият брой абзаци чрез преструктуриране на текста.
4) Избира се светъл фон за първия абзац, съдържащ условието на задачата.
5) Форматира се шрифтът на някои думи с удебелен и подчертан стил на текста.
6) Заглавието на краткия текст се форматира със следните параметри за шрифт и
абзац: главни букви, удебелено, подчертано и подравнено в средата на абзаца.
7) Всеки абзац от основния текст се форматира със следните параметри: отстъп
Ляво: 2 см, отстъп Дясно: 3 см, отстъп Специален за първи ред: 1,5см, редова
разредка: Единична, разредка Преди: 0 пкт, разредка След: 0 пкт. След изпълнението
на тази последователност от действия от двете страни на основния текст са оформени
празни полета, в които могат да се разположат изображения.
8) За удобство при вмъкване и подготовка на изображенията, предназначени за
комбинация с текст, е подходящо маркерът на мишката да се позиционира на празен
абзац под текста.
9) Вмъкват се изображенията от готови файлове, които са предварително
съхранени в папка.
10) Преоразмеряват се: първото изображение с ширина 2 см, а второто  с ширина
3 см.
11) Следва промяна на опциите на изображенията за взаимното им положение
спрямо текст. Маркира се изображението, от лентата Инструменти за
картини/Формат се избира команда Пренасяне на текста с опцията Пред текста.
Този формат на изображенията позволява да бъдат преместени на предварително
подготвените места отляво и отдясно на текста. На второто изображение е поставена
рамка с подходящ цвят.
12) Следващият дигитален обект, който се използва в задачата, е Овал. Той служи
за демонстрация на начина, по който се ограждат съществителните имена в текста.
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Неговото вмъкване се прави от лентата Вмъкване/Фигури. Променят се следните
негови параметри: запълване, цвят на контура и тегло на контура съответно с избор на
без запълване, черен цвят, тегло 1 пкт.

Фиг. 1. Задача за ограждане на думи

Готовата задача има завършен вид за разпечатване върху хартия, може да се
съхрани в самостоятелен текстов файл и да се използва многократно като задача в
учебен ресурс Работел лист. Може да се продължи работата и в същия документ,
където да се добавят други задачи, изградени от различни дигитални обекти. Снимката
на готовата задача е направена в режим, при който се виждат непечатаемите
(управляващи) символи в текста. В случая това са знакът, който остава от натискането
на клавиш Enter, и знакът от клавиш Space.
Изграждането на задачата за учениците, представляваща комбинация от
форматиран текст и изображения, обобщава използването на знания и умения за
структуриране, редактиране и форматиране на шрифт и абзац и добавяне и
форматиране на изображения в текста.
Задача № 2 е кръстословица за учениците. В някои квадратчета са попълнени
букви, а в други е необходимо да се допишат букви от учениците. Пред първото
квадратче от всяка дума е разположено изображение, което подсказва думата, която
трябва да се получи. За създаване на Задача № 2 са използвани следните дигитални
обекти: таблица, текст и 5 изображения, подбрани и съхранени в папка. Текстът на
задачата към учениците е оформен по подобие на Задача № 1  със светъл фон и
удебелени и подчертани думи. При съставяне на авторска кръстословица е необходимо
тя да се начертае предварително на лист, за да се определи коректно броят на колоните
и редовете, в които ще се разполагат отделните обекти – текст и изображения.
Снимката на готовата задача е направена в режим, при който се виждат непечатаемите
(управляващи) символи в текста, които се визуализират и в клетките на таблицата.
Показани са и линиите на мрежата на таблицата, за да се вижда кои граници на клетки
са премахнати, за да се получи готовата кръстословица. Това се вижда в работния
вариант на задачата.
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Фиг. 2. Кръстословица: Вариант 1 (работен), Вариант 2 (при разпечатване)

Кръстословицата се изгражда в следната последователност:
1) Вмъква се таблица с размер 7 колонки на 5 реда. Всяко изображение трябва да
бъде разположено в самостоятелна клетка в таблицата.
2) От лентата Инструменти за таблица се преоразмеряват клетките – размер на
всяка клетка 2 см височина и 2 см ширина. Това води до промяна в ширината на цялата
таблица.
3) Форматират се клетките с центрирано подравняване на текста по вертикала и
хоризонтала.
4) Премахват се някои от границите на клетки, които няма да се използват за
попълване на букви.
5) Добавят се букви в някои клетки в подходящ размер на шрифт.
6) Избира се центрирано подравняване на цялата таблица в абзаца.
7) За удобство, при вмъкване и подготовка на изображенията за разположение в
клетки от таблица, е подходящо маркерът на мишката да се позиционира на празен
абзац под таблицата.
8) Вмъкват се изображенията и се преоразмеряват с височина 1,2 см;
9) Следва преместването им в съответната клетка от таблицата, която вече е
оформена като структура на кръстословица.
10) Оцветява се фонът на групата от клетки, в които ще се получи нова дума.
11) Създава се ред за преписване на думите, оформен като долна граница на
празен абзац под кръстословицата.
От гледна точка на Текстообработката, задачата представлява създаване,
форматиране и управление на комбинация между дигитални обекти текст, таблица и
изображения. В готов завършен вид тя е задача за ученика, която изисква коректно
попълване на липсващите букви в кръстословица до образуването на думи и
преписване на думите на предвидено за целта място.
Задача № 3 е известна като „Открийте разликите“. Тя се състои от 2 рисунки,
всяка от които съдържа композиция от обекти. Във всяка рисунка са направени някои
промени в обектите, за да се създадат разлики между тях от различен тип. При
разпечатване върху хартия учениците трябва да открият и отбележат съществуващите
различния. За реализация на задачата в рамките на текстовия обект е използвана
следната технология: създадена е първата рисунка, направено е нейно копие,
извършени са различни промени в двете рисунки, за да получи различна визия на
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отделните нейни части. Използвани са следните дигитални обекти за първата рисунка:
Платно за рисуване; 2 изображения от файл (дърво и куче), графични форми (облак,
слънце, кръг, триъгълник, правоъгълник, звезда), вмъкнати от групата
Илюстрации/Фигури. Някои от обектите в рисунката се застъпват. За да се
разположат всички обекти в рамките на платното, е необходимо всеки път преди
вмъкване на обект, платното да бъде активно (маркирано). Необходимо е всички
използвани обекти да принадлежат на платното за рисуване, за да може да се управлява
тяхното местоположение и взаимно положение. Всеки обект, вмъкнат в Платното за
рисуване, има собствен слой, в който се разполага. Това позволява всички обекти да се
местят на подходящи места и да се променя редът на тяхното подреждане.
Първата рисунка се изгражда в следната последователност:
1) Вмъкване на Платно за рисуване, преоразмеряване с размери: височина 7 см и
ширина 7 см, оцветяване с подходящ светъл фон и подходящ цвят на контура.
2) Маркиране на Платното и вмъкване на изображение дърво и изображение
куче, форматиране с подходящи размери.
3) Вмъкване на фигура Овал  тя се оформя като кръг с червен цвят на запълване
и контур.
4) Създават се още 2 негови еднакви копия.
5) Вмъква се фигура Слънце, променя се запълването и контура.
6) Вмъква се фигура Облак, променя се запълването, контура и теглото на
контура.
7) Създава се рисунката на къщичката (квадрат, правоъгълник и триъгълник  с
подходящи размери, запълване и контур).
8) Вмъква се фигура Звезда, променя се запълването и контурът.
9) Вмъква се текстово поле за изписване номера на първата рисунка, форматира се
без запълване и без контур, помества се в горния ляв ъгъл.
След изпълнението на тази последователност от действия по създаване и
форматиране на обектите първата рисунка е готова. Копира се цялото платно с
рисунката и се поставя на същия абзац.
Вече има две еднакви рисунки, в които се създават промени, за да се реализират
разлики между тях по отношение на:
- местоположение на фигурите (премества се лилавата звездичка във втората
рисунка);
- цвят на фигурите (променя се запълването на цвета на покрива на къщичката);
- цвят на контур на фигурите (променя се цветът на контура на вратата на
къщичката);
- тегло на контура на фигурите (променя се дебелината на контура на покрива);
- размер на фигурите (променя се размерът на едното червено кръгче върху
дървото);
- наличие на прозрачност на избрания цвят за запълване на фигура (цветът на
запълване на облака има зададена прозрачност и затова през него прозира единият лъч
на слънцето);
- подреждане на фигурите една спрямо друга (отпред или отзад). Кучето на
втората рисунка се подрежда зад дървото с използване на опцията Изпрати назад.
44

STUDENT ALMANAC

Volume 5, 2018

Фиг. 3. Задача за откриване на разлики

Задачата за изпълнение от гледна точка на студента представлява
последователност от действия и операции за създаване, форматиране и управление на
комбинации между следните дигитални обекти: текст, изображения и готови
графични форми в рамките на Платно за рисуване. Включва използването на знания и
умения за форматиране на дигитални обекти. Файлът с готовата задача може да се
съхрани, за да се използва за разпечатване върху хартия и за предоставяне на учениците
за отбелязване на разликите между рисунките. Файлът е достъпен и за извършване на
допълнителни промени в него с цел превръщането му в друг вариант на комбинация
между обектите в Платното за рисуване.
Заключение
Учебният ресурс Работен лист е предназначен за разпечатване върху хартия и
използване от ученици. Задачите в него отразяват различни техники за учене като
ограждане, свързване, дописване, преписване, отбелязване и др. Разнообразните форми
на представяне на учебното съдържание поддържат интереса на учениците, а
дейностите, предвидени за извършване в задачите, правят ученика активен участник в
учебния процес.
Изграждането на учебни ресурси от тип Работен лист включва „технологии и
инструменти, които се използват за създаване на дигитални информационни продукти,
които в своята същност представляват учебни ресурси, предназначени за учениците и
подпомагащи осъществяването на професионално-педагогическата дейност на
учителя“. (Трифонова, 2018).
Задачата за създаване на Работен лист е обобщение и систематизиране на
учебното съдържание от раздел „Текстообработка“, реализирано чрез практическо
приложение на усвоените понятия, команди и операции с дигитални обекти. Тя може да
се използва за диагностика и оценяване на резултатите от обучението на студентите,
постигнати в този раздел.
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УЧЕБЕН РЕСУРС „ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТИП ТЕСТ“
Стилиана Тодорова Пешева
EDUCATIONAL RESOURCE INTERACTIVE PRESENTATION TYPE TEST
Stiliana Todorova Pesheva

Summary: The article presents the essence, stages, resources and technology necessary for
establishing a variant of an interactive presentation in MS Power Point 2010. It introduces a brief
didactic test for student use. The presentation is made to meet the requirements of a Term paper in the
educational practice of ICT training and work in a digital setting by the students from the Preschool
and Primary School Pedagogy specialty. Consecutive slideshows with specific layout, content, action
buttons and hyperlinks demonstrate the capabilities of the presentational system for the creation of a
dynamic educational resource, intended to be used by students in primary education.
Keywords: interactivity, presentation, dynamic educational resource

Кое прави една презентация интерактивна? Отговорът е: възможността за
промяна реда на представяне на подредените слайдове в режим на слайд шоу според
предварително планиран и реализиран сценарий. Функционалността на всеки слайд от
интерактивната презентация се определя от активните елементи, хипервръзките към
обектите и назначените преходи към следващ слайд, осъществяващи се след
определено време. Интерактивната презентация тип Тест дава възможност на ученика
да взаимодейства с подготвено учебно съдържание, представено като въпроси и
предложени отговори към тях.
В настройката на режим слайд шоу за презентация тип Тест е избрана опция,
която предотвратява случайните кликвания с мишката или натискането на клавиш от
клавиатурата, което би предизвикало спонтанно прехвърляне към следващия видим
слайд. Тази настройка превръща презентацията в един завършен дидактически ресурс,
защитен от произволно преминаване на ученика през слайдовете. Този ресурс е
обучаващ тест, защото дава възможност да се правят няколкократни избори от
предложени отговори, докато се открие верният отговор. Хипервръзката, вмъкната към
всеки от предложените отговори, води до слайд за обратна връзка, който дава
индикация „Браво!“ или „Опитай отново!“. Работата с Презентацията тип Тест е
интуитивна и може да се използва от учениците без необходимост от предварителни
инструкции. Тестовите въпроси в учебния ресурс са използвани от учебното
съдържание за 1.  4. клас.
Същност на интерактивните презентации
Според Р. Пейчева (1999) „интерактивна е онази технология, в чието
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конструиране са заложени механизми и стратегии за взаимодействие с потребителя”.
Следователно интерактивни са тези презентации, чийто ход на изпълнение се определя
в зависимост от направен избор от потребителя на обект от екрана. Презентационната
система MS Power Point 2010 притежава вградени възможности за създаване на
интерактивно съдържание. Ив. Иванов (2010) прави обобщение, че към всеки обект,
разположен в слайд, „може да бъде прикачено действие, което да се изпълнява при
щракване върху обекта в режим на представяне“, а при „позициониране на показалеца
на мишката върху обекта той се превръща в ръчичка, което е индикация за прикачено
действие към него“.
Задача за създаване на интерактивна презентация
Задачата за създаване учебен ресурс „интерактивна презентация тип Тест“ е
дефинирана като последователност от изисквания към оформлението на дигитални
обекти в слайдовете и като изисквания към тяхната функционалност. Компоненти на
задачата са следните мултимедийни елементи: текст, изображения, активни бутони,
анимирани изображения, графични форми. Изискванията към функционалността на
презентацията са описани като операции и действия, приложени към обектите в нея и
настройки за поведението на презентацията в режим на слайд шоу. Презентацията
трябва да съдържа слайдове с тестови въпроси и слайдове с индикация за верен отговор
и слайд „Опитай отново!“. Слайд „Браво!“ с индикация за верен отговор трябва да се
добави след всеки въпрос от теста като може да бъде оформен с различни цветове,
различен текст и фон. Слайдовете за Браво трябва да имат поставен преход към слайд
със следващия въпрос след 2-3 секунди. Слайдът „Опитай отново!“ е необходимо да
има активен бутон за връщане отново към слайда със зададения въпрос.
Етапи при създаване на интерактивна презентация тип Тест
На първия етап от създаването на презентацията се подбират текстови ресурси
за въпросите и графични изображения за разположение върху слайдовете.
Необходимите слайдове с въпроси трябва да бъдат оформени по следните начини:
 слайд с въпрос и 4 възможни кратки отговора и подходящо анимирано
изображение;
 слайд с въпрос и 4 изображения, предложени за отговор;
 слайд с въпрос и 1 изображение, в което има един верен участък.
Изображенията, необходими за презентацията, са:
 4 изображения за слайда с втори въпрос;
 едно изображение за слайда с трети въпрос;
 анимирани изображения тип .gif за добавяне на различни места в слайдовете;
 изображения за оформления на слайд „Браво!“, „Опитай отново!“ и някои
изображения, които се използват за фон на слайд.
На втория етап се създават необходимият брой слайдове (10 слайда). Отбелязва
се условно същността и съдържанието на всеки от слайдовете. Това се използва за
първоначална ориентация в основната конструкция на презентацията. Следващият етап
от изграждането на задачата може да продължи в различни последователности в
зависимост от предпочитанията дали първо да се направи окончателното оформление
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на слайдовете и след това да се поставят хипервръзки и преходи, или да се работи
последователно по всеки слайд.
Трети етап. При създадения необходим брой слайдове, започва оформлението на
всеки един от тях.
Първият (Начален слайд) е заглавен.

Фиг. 1. Заглавен слайд

Този слайд съдържа две текстови полета (едно за заглавие и едно за подзаглавие),
в които са попълнени заглавието на презентацията и името на студента. Цветният фон е
оформен чрез следната последователност от действия. От контекстното меню върху
слайда (с десен бутон на мишката) се избира опцията Форматиране на фона. Чрез
функцията за градиентно запълване е избран типът Радиална с направление от центъра.
Избрани са цветове по избор. Активен елемент за първи слайд е бутонът СТАРТ. Той е
създаден чрез вмъкване на графична форма Правоъгълник, в който е добавен текст. Към
формата е вмъкната хипервръзка, която осъществява преход към следващия слайд. По
този начин обектът има назначена активност.
Важна част от изграждането на цялата презентация е да се направи настройка за
режима слайд шоу още докато се подготвя първият слайд. Необходимо е да се изпълни
командата Настройка на слайдшоу/Преглеждана в кабина от лентата Слайд шоу. Тази
настройка предотвратява свободното преминаване от слайд в слайд с произволен клик
на мишката или натискане на клавиш от клавиатурата. По този начин още при
подготовката на слайдовете и обектите върху тях ще може да се проверява дали
коректно са избрани опциите за анимации и преходи при стартиране на презентацията в
режим слайд шоу.
Вторият слайд от презентацията е оформен като слайд за Първи въпрос от теста.
Използвано е оформление на слайд, което съдържа само заглавие. Предложените
отговори са разположени в правоъгълници, оцветени в различен цвят.
В полето за заглавие е поместен тестовият въпрос. Контурът на полето е с
променен цвят и тегло. Вмъкната е фигура правоъгълник, която се копира три пъти с
цел да са се получат правоъгълници с еднакъв размер а след това да се промени техният
цвят. За очертаване и запълване на фигурите са използвани готови стилове, а на
последната фигура е променен контурът и теглото.
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Фиг. 2. Слайд с първи въпрос

Всеки от предложените отговори има вмъкната хипервръзка. При вмъкване на
хипервръзка към всеки правоъгълник трябва да бъде избран правоъгълникът, а не
текстът в него, за да може цялата повърхност на правоъгълника да бъде активна при
натискане, а не само текстът в него. В три от правоъгълниците са разположени неверни
отговори на въпроса. Към всеки от тях са вмъкнати хипервръзки, които водят до слайд,
който показва, че това не е правилният отговор и дава възможност за връщане отново
към въпроса, за да се направи повторен опит за избор на отговор. Фигурата с верен
отговор има вмъкната хипервръзка към следващия слайд, съдържащ текст БРАВО,
което е индикация за верен отговор. Слайдът съдържа и изображение от тип .gif,
разположено в средата на слайда. Към изображението са добавени въвеждаща,
акцентираща и завършваща анимация от лентата Анимации. И трите анимации имат
зададена опция След предишния, за да се изпълняват една след друга след появата на
слайда.
Третият слайд от презентацията е оформен като слайд „Браво!”. До този слайд се
достига при избор на правилен отговор на първи въпрос от теста.

Фиг. 3. Слайд „Браво!“ (първи въпрос)

Фонът на слайда е създаден от команда Форматиране на фона. Използвано е
запълване с картина от предварително изтеглено и запазено изображение за фон.
Текстът БРАВО е създаден чрез вмъкване на декоративен текст WordArt. Зададена му е
въвеждаща анимация, която се изпълнява с опция След предишния. На слайда има и
вмъкнато анимирано изображение (калинка). Слайдът има автоматичен преход към
следващ слайд, зададен от команда Преходи/Премини към следващ слайд след 2-3
секунди. По този начин слайдът се появява, за да даде индикация, че е посочен верен
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отговор и след 2-3 секунди преминава автоматично към следващия слайд, на който се
намира вторият въпрос от теста.
Четвъртият слайд от презентацията е оформен като слайд за Втори въпрос от
теста. Възможните отговори на въпроса са представени с готови изображения,
вмъкнати от файл.

Фиг. 4. Слайд с втори въпрос

Слайдът е с фон градиентно запълване. Обектите върху слайда са текстово поле
за заглавие, съдържащо въпрос. Има вмъкнати четири изображения, които са
предварително изтеглени и записани. Всички изображения имат еднаква височина. На
всяко от тях има назначена анимация от групата Акцентиране и зададено да се
изпълнява След предишния. Картините са оформени с готови стилове – правоъгълник
със заоблени ръбове, правоъгълник с падаща сянка. Три от изображенията са
неправилни отговори на въпроса и имат вмъкната хипервръзка към слайда за повторен
опит. Действията по оформление на този слайд са аналогични на действията при
изграждане на слайда с първия въпрос. Хипервръзката на верния отговор води до
следващия слайд с текст, оформен като ЧУДЕСНО.
Петият слайд от презентацията е оформен като слайд „Чудесно!”. До този слайд
се достига при избор на правилен отговор на втория въпрос от теста.

Фиг. 5. Слайд „Чудесно!“ (втори въпрос)

Фонът на слайда е създаден с предварително изтеглено и запазено изображение.
Слайдът съдържа текстово поле за заглавие, в което е поместен текстът ЧУДЕСНО. Той
е оформен с подходящ цвят и размер. Слайдът има зададен автоматичен преход към
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следващ слайд след 2-3 секунди по аналогия на слайд „Браво!“ и води към следващия
въпрос от теста.
Шестият слайд от презентацията е оформен като Трети въпрос от теста. Слайдът
предлага като избор за отговор само едно изображение. В него е верен само един
участък. Слайдът съдържа и бутон за помощ, водещ до друг слайд от презентацията, в
който има подсказващ текст, улесняващ посочването на верния отговор.

Фиг. 6. Слайд с трети въпрос

Избран е фон на слайда запълване с шарка. Тестовият въпрос е поместен в
текстово поле за заглавие. Вмъкнато е предварително съхранено изображение с
променен цвят и тегло контур. На изображението има само един верен участък. Около
него е очертана графична фигура и по този начин е създаден обект, който е разположен
върху изображението. Обектът се форматира, като му се зададе опция без контур и без
цвят и по този начин през него прозира изображението отдолу, т.е. става невидим, но
съществува като обект върху слайда. Тази технология позволява цялото изображение
да има своя хипервръзка, а прозрачната фигура върху него да има друга хипервръзка.
На цялото изображение е вмъкната хипервръзка към слайда за повторен опит, а
прозрачната фигура има хипервръзка, която води до следващия слайд с индикация за
верен отговор: „Браво!“. Другият обект на слайда е бутонът ПОМОЩ, оформен като
графична фигура с текст, контур и оцветяване и вмъкната хипервръзка към слайд
„Помощ“.
Седмият слайд от презентацията е оформен като слайд Bravo! До този слайд се
достига при избор на правилен отговор на третия въпрос от теста.

Фиг. 7. Слайд Bravo! (трети въпрос)
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За фон на слайда е използвано предварително изтеглено и запазено изображение.
Върху него е добавено изображение от тип .gif. По аналогия на другите слайдове
„Браво!” и „Чудесно!” и за този слайд е зададен автоматичен преход към следващия
слайд след 2-3 секунди. Но понеже вече е минал и последният въпрос от теста, е
необходимо да се отиде на слайд за край. Тази възможност се реализира чрез
използване на скрити слайдове, които имат функционалност, но не се показват в режим
на слайд шоу, освен ако не се налага.
Осмият слайд от презентацията е оформен като слайд „Помощ”. До този слайд се
достига при избор на бутон ПОМОЩ от трети въпрос. Слайдът съдържа текстово поле
с насочващ текст, подсказващ правилния отговор. На слайда има и стрелка за връщане
към въпроса, за да се даде отговор.

Фиг. 8. Слайд „Помощ” към трети въпрос

Фонът на слайда е създаден с използвано предварително изтеглено и запазено
изображение. Премахнато е полето със заглавието в слайда. Добавено е текстово поле с
поместена подсказка. Самото поле е с готов стил на оформяне. Допълнително е
създадена графична фигура с текст „Обратно към въпроса“. Тя има вмъкната
хипервръзка за връщане към слайда, от който сме дошли. На слайда има и изображение
тип .gif. Този слайд е необходимо да бъде скрит. В режим на слайд шоу да се показва
само когато е нужно, т.е. когато е поискана помощ от ученика. Използвана е командата
„Скрий слайда!“ от лентата Слайд шоу.
Деветият слайд от презентацията е оформен като слайд „Опитай отново!”. До този
слайд водят хипервръзките на неправилните отговори на всички въпроси в теста.
Слайдът съдържа активен бутон в долния десен ъгъл за връщане към въпроса.

Фиг. 9. Слайд „Опитай отново!”
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Слайдът е с фон градиентно запълване. Създадена е графична фигура с текст
ОПИТАЙ ОТНОВО. Вмъкнато е изображение тип .gif. Създаден е бутон за действие
Връщане със запазена опция по подразбиране Последно показан слайд. Бутонът има
универсално действие и връща на слайда с въпроса, от който сме дошли и където
трябва да се направи нов опит за избиране на верен отговор. Бутонът е оцветен с готов
стил. Този слайд е необходимо да бъде скрит, т.е. в режим на слайд шоу да се показва
само когато е нужно по аналогия на слайд „Помощ”.
Последният десети слайд от презентацията е оформен като „Край!”. До този слайд
се достига след посочване на верен отговор на трети въпрос и автоматично
преминаване през слайда BRAVO. Това е възможно благодарение на зададените опции
за скрит слайд за слайдовете „Помощ” и „Опитай отново!”.

Фиг. 10. Слайд „Край!”

Фонът е създаден с цвят по избор. Чрез WordArt в създаден текстът КРАЙ.
Добавено е предварително запазено изображение тип .gif с добавена въвеждаща
анимация с опция След предишния. Създадена е графична фигура с готов стил на
оформление и текст НАЧАЛО НА ТЕСТА. Към нея е вмъкната хипервръзка за връщане
към първия слайд на презентацията за повторно изпълнение на теста.
По време на изграждане на слайдовете, тяхното съдържание и вмъкване на
хипервръзки е възможно и препоръчително да се преминава след всеки слайд в режим
на слайд шоу за проверка на назначените анимации, преходи и хипервръзки. На фиг. 11
е показана последователността от всички слайдове, които са в презентацията. Видими
са опциите за преходите и опциите за скрити слайдове.

Фиг. 11. Всички слайдове от презентацията тип Тест
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Изводи и обобщения
В задачата за създаване на учебен ресурс „Интерактивна презентация тип Тест“
са използвани знания и умения за:
 оформление на фон и опции за слайд;
 оформление на различни обекти върху него;
 използване на видове анимации, приложени към обекти;
 настройки на преходи на слайдове и времена за преход;
 вмъкване на хипервръзки за препратки към слайдове в рамките от
презентацията;
 създаване и настройки на активни бутони – първи слайд (бутон СТАРТ), слайд
„Помощ“ (стрелка, превърната в активен бутон Обратно към въпроса), слайд
„Опитай отново“ (бутон Последно показан слайд), слайд „Край!“ (фигура,
превърната в активен бутон към първи слайд).
Интерактивната презентация обединява текст, изображения, анимации,
представени в единно цяло, което представлява малък модел на завършен мултимедиен
продукт с дидактически елементи и характеристики. Интерактивната презентация със
зададени тестови въпроси може да се използва след представяне на учебно съдържание
по определена тема от учителя.
Презентацията тип Тест като учебен ресурс е отворена за добавяне на
неограничен брой нови слайдове с въпроси или помощни слайдове към зададените
въпроси, както и допълнителни обекти върху слайдовете.
Тази задача е демонстрация на някои възможности на MS Power Point по
отношение на осъществяване на вътрешни връзки между слайдовете и в същия момент
е един вариант на забавна дидактическа задача за учениците, в която интерактивността
създава възможност обучаемият да се превърне в активен участник в процеса на
обучение.
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„ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОПАСНИ СЪС ГЕРОИ СЛАДКОГЛАСНИ” 
ЕДИН ДЕТСКИ МЮЗИКЪЛ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
(Споделен малък педагогически опит)
Яна Димитрова Бабрикова

„EXCITING ADVENTURES WITH SWEET-VOICE CHARACTERS”
A CHILDREN’S MUSICAL THEATRE IN ENGLISH
(a shared pedagogical experience)
Yana Dimitrova Babrikova

Abstract: The essay is an emotional tale of a young teacher about the first school day and her
first meeting with her students. At the same time, it is a reflection on the beginning and the mission of
the educator, provoking questions, doubts and ideas. These excitements are skilfully intertwined with
the realization of a children's musical theatre entitled "Exciting adventures with sweet-voice
characters" based on a text by N. Yordanov. The spectacle, presented on stage in English, aims to
integrate pupils' knowledge and skills in their primary school foreign language learning with music
and play. The conclusion puts an emphasis on the pedagogical interaction as well as the perspectives
in education which pedagogues can achieve through the artistic and creative involvement of their
students.
Keywords: children's musical theatre, foreign language learning, music, play, pedagogical
interaction.

В реално време, силни и оглушителни, започвам с тях – аплодисментите. Казват,
че музиката е най-директният път за свързване между хората. Наистина е така. Няма да
го доказвам, а само ще го опиша, за да го споделя с всички вас, които я обичате.
Септември е… Аз вече съм учител. Очаквах с нетърпение този ден, този миг, в
който ще мога да кажа: „Вече съм учител!”. И веднага в душата ми звънва една струна:
„Да, учител съм, но дали ще бъда добър учител?“. Да си учител, според мен не означава
да знаеш много, а дори и малкото, което знаеш, да можеш да „раздадеш” на учениците.
Как да направиш това? Не, не можеш да го дадеш, но можеш да запалиш искрата и
учениците сами да пожелаят да го вземат от теб. Това е моята учителска философия.
Доколко тя работи, ми предстои да проверя в годините на моята трудова дейност.
Септември е… Дълго чаканият от мен клас се оказа много по-голям. Вместо
двадесет и пет аз получих в пъти повече ученици. Моят необикновен клас наброяваше
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над двеста ученици. Двеста малки „тухлички”, които ще градят бъдещето. Защото те,
децата, са бъдещето. А за да го изградят такова, каквото им е необходимо, ние,
учителите, трябва да им помогнем да придобият знания и умения, които ще им бъдат
полезни. Как? Още в мига, когато влезем за пръв път в класната стая и почувстваме
върху себе си детските очи – уплашени, възторжени, очакващи, любопитни, още от
този миг трябва да помним и никога да не забравяме: тези мънички ученици са
личности. Когато аз влязох в моя първи час, радостта ми бе огромна, а още по-огромна
върху мен се стовари отговорността. И ние поехме по нашия път заедно, опирайки се
един на друг и най-вече вярвайки си.
Когато се каже „чужд език“, една от реакциите е: „Колко е трудно!”. Моята идея е
да покажа колко не е трудно да се изучава чужд език: в моя случай – английски. Аз,
младият и амбициозен учител по английски език в начален етап на обучение, си
поставих тази задача и (смея да твърдя!) получих много добри резултати. Не е тайна, че
учениците се плашат от чуждите езици. Може би имат известно право. А може би ние,
учителите, не сме се постарали достатъчно учениците ни да заобичат чуждата реч?
Бъдещият живот ще говори на много и различни езици. А бъдещето са моите малки
ученици от моя голям клас. Не бих си позволила да останат глухи за чуждата реч в
бъдещия им свят! Да! Английският, пък и всеки друг език, е труден за усвояване от
малките ученици. Но е необходим – това е категоричният ми отговор на скептиците,
които казват: „Те още български не знаят както трябва, започнали да учат английски
език”. Предизвикателството да помогна на моите ученици по-успешно и побезпроблемно да се справят с английския език , почука на вратата ми още в първия миг,
когато влязох в класната стая на моя необикновено голям клас. Дори още по-рано. В
първия празничен ден на новата учебна година.
Петнадесети септември! Музика. Всичко в този ден бе музика, цветя, усмивки.
Сред всичко това стоях аз – един млад, неопитен и малко уплашен учител. Сто тридесет
и пет годишното училище, в чийто двор влязох, за да стане то част от моята трудова
автобиография, ми се стори най-красивата сграда в големия град. Не защото беше
празнично украсено и отвсякъде извираше музика. А защото беше пълно с деца – онези,
които го съживяваха и съхраняваха толкова дълги години. Според мен то затова бе и
оцеляло – защото бе приютило детството, а то, детството, не бе позволило училището
да остарее и да си отиде от този свят. Останалото си бе същото, такова, каквото в деня
на откриването му са го видели неговите вече доста пораснали, дори остарели, а и
напуснали този свят ученици. Начално училище „Димитър Благоев”. Който и
старозагорец да попитате къде се намира – убедена съм, че ще ви каже. И неминуемо
ще спомене още един феномен от втората половина на двадесети век – читалище
„Климент Охридски”. Ще ви упъти: „То е срещу читалището”. Колко хубаво:
читалище, срещу него – училище. Духовност. И сега, след толкова много години, аз
съм в неговия двор. Току-що завършилият университета учител е точно там, където
мечтаеше да бъде. Отвсякъде извира музика. Песните една след друга докосват душата
и тя се връща отново там – в безгрижния свят на детството. „Детство мое” – отново си
на онзи вълшебен остров, на който има всичко. Всяка година, ние учителите, на този
ден се преселваме на чудния остров и заедно с нашите малки ученици живеем
безгрижно и щастливо там цели девет месеца. Докато отплуваме от него в края на
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месец май. Може би детството ни дава „почивка” да не забравим, че сме възрастни.
Девет месеца са необходими да се зароди, развие и роди нов живот. Девет месеца се
заражда, отглежда и ражда знанието. Аз вече пораснах, но благодарение на моите
ученици в тези девет месеца отново се връщам в своето детство. Затова избрах да стана
учител. Никак не ми се разделяше с детството и намерих начин да се връщам в него,
докато остарея и напусна този свят.
Аплодисментите… Връщам се отново при тях, защото те са началото и краят на
това, което искам да споделя с вас. Ще ви разкажа накратко как работихме с една малка
част от моя голям и необикновен клас. Hello – така кръстихме нашата група.
„Здравейковците” бяха решили да ми се доверят и да работят с мен в още един
допълнителен час по английски език. Така започна всичко. Проектът „Твоят час”
стартира и ние заработихме здраво. Веднага ви казвам, че този час не беше обикновен.
В него не се учеше, а се играеше и пееше. Само това. Защо игра? Защото тя е
неразделна част от детството. Защо музика?
Защото музиката е предаване на емоции. А
колко са емоционални децата – това просто няма
нужда от обяснение. С такива могъщи съюзници
като играта и музиката нямаше как да не
постигна целта си. Решили бяхме да поставим
мюзикъл на английски език  „Приключения
опасни със герои сладкогласни”. Великолепният
текст на Недялко Йорданов и прекрасната
музика на Хайгашот Агасян спечелиха
безрезервно учениците и започнахме. Дългото
заглавие бе веднага съкратено на „Хей,
приятелю, здравей!” / „Hey, hello my friend,
hello!”. Така се и поздравяваха: „Здравей,
приятелю!”. Най-напред нашият малък мюзикъл
докосна емоциите на учениците от проекта, а
после тази емоция те предадоха на своите
съученици, като пяха и играха с много обич за тях.
Музиката… Кога за пръв път ни докосва магията на музиката? Може би още
преди да се родим. Или в онзи първи миг, когато, поели глътка въздух, известяваме с
писък на този свят, че вече сме част от него? Моето намерение е не да разказвам за
музиката, защото това би било много амбициозна и в крайна сметка невъзможна задача,
а просто да споделя какво направи музиката за мен и моите ученици. Как тя ни помогна
да се потопим в света на чуждия език и така да усъвършенстваме уменията си да се
изразяваме на него. Не зная дали има човек, който да не обича музиката. А може би
има? Но това са само онези, които не са се докосвали до нея. Днес музика звучи
навсякъде, отвсякъде, всякаква. Някои казват, че има хубава и лоша музика. Мисля, че
грешат. Музиката това е хармония, а понякога и дисхармония от тонове. Едно звучене
предизвиква едни, друго – други емоции. Музиката е част от нашия живот. Част от
живота на човека са и емоциите. А емоциите на малките деца са по-голяма част от
техния живот. Как обаче учителят да използва емоционалните си ученици, за да
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пробуди тяхната активност, да ги подтикне сами да търсят и откриват знанието? Има
начини. Поне аз, в своята скромна една година като учител, успях да постигна това в
моите часове по английски език и най-вече в работата си с групата Hello с помощта на
музиката. Музиката е най-директният път за свързване между хората. А какво ни
трябва в обучението? Взаимодействие. Щом музиката ми дава този вълшебен ключ, за
да отключа вратата на взаимодействието, аз го вземам, отключвам я и така заедно с
моите ученици вървим напред по пътя на знанието. Да знаеш чужд език, не означава
автоматично, че можеш да научиш и другите на него. Трябва да умееш да провокираш
другия да пожелае да се научи.
На всички ни се струва, че най-правият път на познанието е от знанието на
учителя към знанието на ученика. Но не е така. Този път се оказва най-дълъг и найтруден, ако не се обърнем към чувството. Никакво зубрене няма да помогне, ако не
създадем такъв живот на децата в училище, в който да има игра, приказка, красота,
свобода, музика, фантазия, творчество. Ако не осигурим на детето радост от
интелектуалният му труд и свързаните с него преживявания, нищо няма да постигнем.
Всеки учител е наясно с новата образователна парадигма. Но дали се движи в нейната
орбита? Докато всеки учител не приеме за свое професионално кредо тезата „Ученикът
трябва да изживее радост и удовлетворение от своя учебен труд.”, това няма как да се
случи. Докато има учители, които вярват, че могат да напълнят и без това тежката
раница на ученика със знания, тази радост и това удовлетворение няма как да бъдат
изживени от ученика. Трябва да не отнемаме на детето така необходимата свобода.
Свободата на ученика е условие за любознателността му. Това никога не бива да се
забравя от нас, учителите.
И така нашата работа по мюзикъла започна с много ентусиазъм и идеи. Найнапред дойде моето притеснение, че няма да имам достатъчно ученици в часа.
Желаещите обаче бяха много. Може би идеята, че ще играят, пеят, танцуват и се
забавляват, ги беше привлякла? Нямах право да върна нито един ученик. Нещо бе
привлякло любопитството на детето и трябваше това любопитство да бъде задоволено.
Затова направих втори състав от артисти. Дубльорите влязоха в благородно състезание
за спечелване на титуляр за роля. Колко бяха сериозни и съсредоточени и как всеки се
стараеше да играе, да пее и танцува най-добре. Разбира се, играха всички: едни на едно
представление, други – на друго. Важна помощ, особено в изработването на реквизита,
ни оказаха родителите. И нямаше как: децата ги питаха имат ли дълга рокля за фея,
пухкави пера за кокошка, стилна папийонка за горския певец славейчето Слави. А
тромпет за Пенчо? Нали е музикант! Опашка и малки ушички за хитрата Елвира.
Обличаха, събличаха, смяха се. С една дума – влязоха в роля. А когато си в роля и
играеш, всичко можеш да постигнеш. Дори трудно произносимите думи на английски
език започваш да произнасяш все по-правилно и сигурно. Незаменима помощ оказа на
учениците и родител, който работи в операта. Той разказа на децата за труда на
оперния певец. Няма да скрия, че понякога ми беше трудно, но влизайки при моите
артисти, те ме посрещаха с „Вижте сега, госпожо! Ето така ще вляза, ще застана ето тук
и ще го изпея така…” И отново ме обземаше ентусиазъм. Символ на нашата група
стана знамето, което сами си изработихме. Всеки в училище знаеше за нашата група,
която в часа не учеше, а пееше и играеше – подготвяше мюзикъл на английски език.
Доста голямо предизвикателство е да преведеш Недялко Йорданов на английски език.
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Допълнително ме затрудни и адаптацията на мюзикъла. Имах ограничение и във
времето. И така започнахме с представленията. На коледния концерт представихме
малка част от мюзикъла и постигнахме голям успех. Още ученици изявиха желание да
се включат в групата, а когато ги попитах не е ли труден английският език, те
отговориха, че не изглежда никак трудно да говориш и най-вече да пееш на английски
език. Това ни даде много сили и ние още по-упорито заработихме. Изпипвахме
детайлите, поправяхме костюмите и така до големия концерт. Нашето училище
ставаше на сто тридесет и пет години. За малките артисти това беше найемоционалният момент. Щяха да играят на истинска голяма сцена  сцената на театъра.
В салона на театъра се бяха събрали много хора. Малки и големи, бивши и настоящи
ученици, родители, учители, познати и непознати. Малките артисти бяха великолепни!
Говореха на английски език, а всички ги разбираха. Когато запяха песента за
приятелството, някои дори си тананикаха на български език. Музиката беше тази, която
хвърли мост между чуждия и родния език. Аплодисментите не закъсняха, а очите на
артистите блестяха. Така блестят очите на радостните и удовлетворени от своя труд
деца. Упоритостта и трудът на учениците бяха възнаградени с единствената награда,
която те желаеха – радост. Още спектакълът не бе свършил, когато ме намериха зад
кулисите и ме попитаха: „Госпожо, може ли догодина пак да…” Тук спряха. Бяха
забравили, че вече няма да са в своето любимо училище. Аз обаче продължих: „Разбира
се, че може. Догодина ще ви поканим да гледате нашия спектакъл. Ще ви помоля само,
за да ни разбирате добре, да учите упорито и редовно уроците си по английски език.”
Обещаха, а очите им искряха!
Видях как едни малки деца сами пожелаха да научат по-добре английски език,
като участваха в свой собствен час – такъв, какъвто те желаеха: без четене и писане, а с
много музика, танци и игри. Час, който им предложи много емоции: беше част от
техния свят – света на детството. Получиха и още нещо. Това „още нещо” са думите,
които сложиха в своя „склад” за чужди езици. Разбраха ли, че това им се случи? И да и
не. Те живяха в света на емоциите, които музиката им предостави. Работиха с радост.
Накрая си тръгнаха, удовлетворени от успеха.
Завършвайки, отново ще кажа, че няма значение на какъв език ще говорим – има
значение да говорим с децата на езика на детството. Този език няма как да не бъде
разбран, защото е универсален. В него има всичко: игра, музика, вълшебства. Ако
разговаряме на него с детето, то ще се чувства на своя си остров, свободно, щастливо,
любознателно и отзивчиво. Точно такова, каквото ни е необходимо да бъде в
образователния процес.
Не зная какво написах! Не зная успях ли да опиша моя скромен едногодишен
педагогически опит. Успях ли да покажа силата на музиката като проводник на
чувството, каращо ученика да се вълнува, да съпреживява знанието и да желае да го
открива? Струва ми се, че повече описах моята емоция при работата ми с малките
артисти от мюзикъла „Приключения опасни със герои сладкогласни”. Зная само едно –
бях откровена. И ако това мое откровение би помогнало на някой млад учител да
преодолее притеснението и страха от първите срещи със своите ученици, усилието ми
да го споделя няма да е било напразно.
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РАЗВИВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5 – 6 ГОДИНИ) ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
НЕСТАНДАРТНИ ТЕХНИКИ НА РИСУВАНЕ
Антония Димитрова Димитрова

DEVELOPMENT OF PICTORIAL SKILLS IN CHILDREN
FROM THIRD PRE-SCHOOL GROUP – 5-6 YEARS OF AGE
THROUGH THE APPLICATION OF NON-STANDARD DRAWING TECHNIQUE
Antonia Dimitrova Dimitrova

Abstract: Fine arts creates particular interest with children. Through it they become aware of
the ability to express their own impressions and experiences by demonstrating different skills.
Revealing the ability to depict by themselves, this kind of activity becomes their favorite pastime. In
the period of pre-school age the child perceives and realizes – according to their potential – the world
around. The most appropriate way to express the children’s mentality is Fine arts.
The purpose of this research is to examine and establish how the unconventional techniques in
Fine arts could stimulate the development of the pictorial skills among preschool children.
One of the main methods applied is observation, which is identifying the objective reality
through immediate perception of the subject of knowledge by the help of the sense organs. Another
method is psychological and pedagogical experiment. It represents the intentional active influence of
the researcher on the investigated process or phenomenon and recognition of the effect of this
influence. The method of researching children’s creative works includes their drawings that give the
oportunity for comparative analysis, as well as for examination of the children’s characteristics.
Compilation of material requires age differentiation, successiveness and periodicity, in order to
make conclusions to enrich the pedagogical science. The group under research demonstrated
considerable growth, when it came to resulting.
During the control stage of drawings it was seen that many of the children had mastered the
newly proposed non-standard techniques. The results of the purposeful work during the forming
stage confirmed the hypothesis of the present research. This raises the necessity to use the nonstandard techniques as stimulus for the children during the teaching process in Fine arts.
Key words: Pictorial activity, painting, monotype, printmaking

Въведение
Изобразителното изкуство в детската градина учи децата да работят с различни
инструменти и материали, като по този начин се придобиват определени умения,
развиване на потенциалната способност, чувството за красота. Рисуването е уникална
дейност, която носи много положителни качества в детето, като постоянство,
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търпение, внимание, въображение, способност за мислене и много повече.
Необичайни техники за рисуване, които се прилагат при децата от трета група 5-6 г.
трябва да бъдат съобразени с възрастта им. Децата в тези групи, все още не могат да
овладеят прекалено сложни методи, използвани в областта на техниката. Те тепърва
започват да се запознават със света на живописта. Ето защо при тях е важно да се
работи с най-простите техники, които включват рисуване с пръсти, рисуване с ръце,
монотипия, отпечатъци и други.
Рисуването е много важно за децата от предучилищна възраст. То формира
творческото въображение и емоционалното отношение към изобразяваните предмети
и явления, подпомага и естетическото възпитание на децата. Чрез детското рисуване
могат да се разкрият степените на развитие на сензорните способности на логическото
мислене, особеностите на възприемане на околната действителност и усвояването на
социалния опит. Децата изразяват своето виждане за света чрез своите рисунки. Те са
огледало на тяхната душа.
Теоретични основи на проблема
Детската изобразителна дейност е своеобразна форма на познание на реалната
действителност. Според В. Мухина цялото развитие на рисуването е детерминирано от
различни форми на усвоявания от детето социален опит. Чрез детската рисунка се
разкрива формиращата се личност на детето. Вероятно затова детската изобразителна
дейност привлича вниманието на психолози, педагози и изкуствоведи. Детската
рисунка е своеобразен отпечатък на онова, което детето е видяло и на онова, което е
научило, споделя В. Мухина. Л. С. Виготски разглежда детската рисунка като форма
на социален знак. Според него детето се стреми да назове и обозначи предмета, като
рисува, без да гледа оригинала. Следователно детето рисува не онова, което вижда, а
онова, което знае. Чрез рисунката детето разговаря с връстниците си и възрастните,
като съобщава нещо. Професор В. Димчев смята, че основна роля играят зрителните
възприятия и изобразителното възпроизвеждане на обектите от заобикалящия ни свят.
За да се разбере развитието на детската рисунка, важно е да се изтъкне, че според
теорията за историческото развитие и съвременните трудове по семиотика всяка
рисунка трябва да се разглежда като знак, който се построява и се сравнява с
действителността по определени правила, формирани в хода на развитие на човешката
култура (Мухина, 1985: с. 16).
Приблизително към петата година на детето започва нов етап в развитието на
детското рисуване. Той се отличава с бърз прогрес при усвояване на естетическите и
нравствените критерии, характеризиращи културата на дадено общество. През този
етап в рисуването все повече се отразява многообразният опит от общуването на
детето с околния свят. В детските рисунки се отразява връзката от различните
компоненти на този опит. Все по-голямо значение придобива усвояването на
изобразителните форми. Възникват елементи на художествено творчество с
характерните за него създаване и въплъщаване на замисъла. Според В. Мухина
първоначалното драскане с молив върху хартия е проява на общата ориентировъчноизследователска активност на детето, която се формира в процеса на елементарните
действия с предметите и на общуването с възрастните.
Прихващайки изобразителния материал (молив, флумастер, маркер, пастел) с
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цялата длан, детето драска безразборно в рисувателното поле и извън него. За малкото
дете това е една забавна игра. То изпитва радост и удоволствие, откривайки, че този
изобразителен материал оставя следа. Психомоторните действия на 2–3-годишното
дете са начало на рисуването. През този период детето се интересува не от това, какво
ще създаде, а от самия процес на рисуване, от самото действие – игра. Обичайното
увлечение, с което детето играе, подсказва, че целият смисъл на играта–рисуване, се
състои от удоволствието, което тя му доставя. Без особено значение за детето е
оставената следа от изобразителния материал. То играе. Това е етапът на
драсканиците (2-4 години) (Златев, Златева, 2005, с. 7).
Изследователите на детската рисунка определят няколко етапа, през които
преминава развитието и усъвършенстването на детската рисунка. Г. Керхенщайнер и
К. Бюлер обозначават началните рисунки на детето като рисунки схеми.
Жан Люке разглежда етапите на рисунката като: „случаен“, „неуспешен“ и
„интелектуален“. През най-ранния етап не съществува никакво сходство с
изобразявания предмет. Постепенно детето прибавя компоненти, които напомнят на
реалния предмет. Едва в третия стадий схематичното рисуване стига до висшето си
развитие, т.е. изобразеното се доближава до модела (Златев, Златева, 2005, с. 7).
Първите прояви на листа – драсканиците, предизвикват радост и удоволствие.
По-късно детето започва да комбинира линии, щрихи и спирали. Получава се
конфигурация, която трудно може да се наименува, но за детето това са символи,
които означават нещо, независимо дали има и най-малка прилика с модела. Това е
етапът на схемата (символа) в изобразителната дейност на детето. Този етап е
характерен при 3–4-годишните деца, но се забелязва и при по-големи деца. Всичко
зависи от индивидуалното развитие на детето и от заобикалящия го свят.
В по-следващата възраст (5-6 години) според Г. О. Пирьов настъпват
чувствителни промени на психическите процеси. Те са насочени към по-висока степен
на волевост и съзнателност. Паметта все повече преминава от неволева към
преднамерена (Златев, Златева, 2005, с. 9).В тази възраст най-ярко се проявява
логическото мислене, когато установяват различни връзки, които съществуват между
предметите и явленията. Децата трудно намират връзката между времето и
пространството. В техните рисунки намират място обекти, които ги заобикалят (хора,
животни, дървета и други). Стремежът на децата да отразяват в достъпна за тях форма
предметите и явленията от заобикалящия ги свят е толкова голям, че постепенно
започват да преодоляват всички трудности. При 5-6-годишните деца се появява
човешка фигура в движение, където най-често лицето е в анфас, а краката – в профил.
Когато децата достигнат тази възраст, те имат определени идеи за това, как обектите
трябва да изглеждат на техните рисунки, отразявайки познанията им за света. Те
развиват чувство за пространствени връзки в своите рисунки. Типична рисунка на 6годишно дете е синя ивица в горната част на листа, представляваща небето, жълто
кръгче за слънцето и зелена ивица в долната част, представляваща тревата. На този
етап децата нямат разбиране за размер или перспектива. Къщите може да бъдат помалки от хората, цветята да са колкото животните и всичко да е поставено на една
базова линия.
Проследявайки развитието на детската изобразителна дейност, констатираме, че
повечето деца след четвъртата година разширяват своя тематично-сюжетен кръг.
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Диференцират се две направления в детската изобразителна дейност: свободно
рисуване по собствен замисъл и рисуване по тема, предложена от педагога.
Тематичните детски рисунки се обуславят от много фактори, а рисунката по собствен
замисъл за децата е едно откровение. В нея те влагат своето отношение към
заобикалящия ги свят, показват своята изобразителна грамотност, уменията и
сръчността да боравят с графичния материал.
Концептуални основи на изследването
Цел:
Основната цел е да се проучи и установи как чрез нестандартни техники в
изобразителното изкуство се стимулира развитието на изобразителните умения на
децата от трета подготвителна група (5 – 6 години).
Задачи:
 Провеждане на теоретично проучване на специализирана литература и
конструиране на теоретичните основи на изследването.
 Формулиране на концептуална рамка на изследването.
 Диагностициране равнището на изобразителната подготовка в началото и в края
на изследването.
 Установяване степента на развитие на изобразителните умения в началото и в
края на изследването.
 Сравнителен анализ на емпиричните данни от проведеното педагогопсихологическо изследване за установяване на изобразителните умения на децата
от предучилищна възраст.
 Формулиране на изводи и заключения.
Обект на изследването е изобразителната дейност на група деца от трета
подготвителна група (5 – 6 години).
Предмет на изследването са изображенията в детските рисунки, създадени чрез
нестандартни техники на рисуване от 5-6-годишните деца.
Теоретико-експерименталното изследване е построено върху основата на
следната хипотеза:
Ако във възпитателно-образователния процес чрез организирано и комплексно
педагогическо взаимодействие се приложат нестандартни техники в изобразителната
дейност, ще се развият изобразителните умения на децата от предучилищна възраст.
Експериментът се проведе в три етапа:
 констатиращ етап – за установяване входното равнище на изследвания обект
в началото на експеримента;
 формиращ етап – чрез него ще се осъществява реалното изменение на
изследвания обект;
 контролен етап – за установяване крайното състояние на изследвания обект.
Описание на емпиричното изследване
Чрез седем регламентирани педагогически ситуации се опитваме да
въздействаме на децата да развият уменията си при използването на нестандартни
изобразителни техники. Ситуациите следват ярките моменти от живота на децата и
това, което ги заобикаля, а именно: констатиращ етап – „Моето семейство“;
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формиращ етап – „Пролетни дръвчета“, „Пролетни цветя“, „Превозни средства“,
„Пролетен пейзаж“, „Отражения“; контролен етап – „Рожден ден у дома“.



Критерии и показатели за оценяване на резултатите от изследването
Критерий 1. Дидактични постижения в изобразителните резултати
Показател 1. Техническа изразителност на рисунката
Степен на оценка:
незадоволителна – не се съобразява с предложената техника;
задоволителна – отчасти се съобразява с предложената техника;
добра - използва предложената техника, но не успява да се справи;
много добра – използва предложената техника, като се справя с някои от
изображенията;
отлична – използва всички изразни възможности на предложената техника.







Показател 2. Съответствие с общата форма и детайлите на изобразявания обект
Степен на оценка:
незадоволителна – няма съответствие с общата форма, липсват детайли;
задоволителна – съответствие с части от формата и изобразен един детайл;
добра - съответствие с общата форма и два изобразени детайла;
много добра – съответствие на общата форма и три изобразени детайла;
отлична – съответствие с общата форма и повече от четири детайла.















Критерий 2. Проява на естетическо въздействие в изобразителните резултати
Показател 1. Цветово и изразно-техническо въздействие на рисунката
Степен на оценка:
незадоволителна – липсва съответствие между цветовите предпочитания и
приложената техника при сюжето-тематичното представяне;
задоволителна – слабо съответствие между цветовите предпочитания и
приложената техника при сюжето-тематичното представяне (поне два цвята
са в съответствие с темата и сюжета);
добра – добро съответствие между цветовите предпочитания и приложената
техника при сюжето-тематичното представяне (поне три цвята са в
съответствие с темата и сюжета);
много добра – много добро съответствие между цветовите предпочитания и
приложената техника при сюжето-тематичното представяне (четири и
повече цвята са в съответствие с темата и сюжета);
отлична – пълно съответствие между цветовите предпочитания и
приложената техника при сюжето-тематичното представяне (всички цветове
са в съответствие с темата и сюжета).

Показател 2. Емоционално въздействие на рисунката
Степен на оценка:
 Незадоволителна – липсва съответствие между композиционното и
пространственото изграждане, включените изображения и смисловоемоционалното въздействие на рисунката;
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 Задоволителна – слабо съответствие между композиционното и
пространственото изграждане, включените изображения и смисловоемоционалното въздействие на рисунката;
 Добра – добро съответствие между композиционното и пространственото
изграждане, включените изображения и смислово-емоционалното въздействие
на рисунката;
 Много добра – много добро съответствие между композиционното и
пространственото изграждане, включените изображения и смисловоемоционалното въздействие на рисунката;
 Отлична – пълно съответствие между композиционното и пространственото
изграждане, включените изображения и смислово-емоционалното въздействие
на рисунката.
Методи за обработка на данните
След извършената оценка на рисунките на децата получените данни от
изследването спрямо определените критерии и показатели се представят в проценти.
Данните са представени описателно, в таблици и чрез диаграми.
Сравнителен анализ
В сравнителния анализ се съпоставят данните от констатиращия етап с данните
от контролния етап. Сравнявайки данните, отчитаме как е повлиял процесът, в който
си поставяме за цел да се проучи и установи как чрез нестандартни техники в
изобразителното изкуство се стимулира развитието на изобразителните умения на 5-6
годишните деца.
В констатиращия етап по отношение на критерий 1. „Дидактични постижения
в изобразителните резултати“ според показател 1. „Техническа изразителност на
рисунката“ се постигнаха следните резултати: 7%  незадоволителен резултат,
задоволителен  5%, добър  48%, много добър  15%, отличен  25%.
Критерий 1 Показател 1
Техническа изразителност на рисунката

7%

5%
незадоволителна

25%

задоволителна
добра

15%

48%

много добра
отлична

Фигура 1
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В контролния етап показателите са следните: 7%  незадоволителен резултат,
задоволителен  7%, добър  7%, много добър  22%, отличен  57%. Групата
показва значителен ръст в резултатите си. В контролния етап в рисунките на децата се
вижда, че много от тях са овладели новите нестандартни техники, чрез които много
по-трудно се постигат изображенията, но им дават свобода на въображението.
Критерий 1 Показател 1
Техническа изразителност на рисунката
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незадоволителна

7%
7%

57%

22%

задоволителна
добра
много добра
отлична

Фигура 2

Сравняване на двата етапа според показател 2. на критерий 1. „Съответствие с
общата форма и детайлите на изобразявания обект“. В констатиращия етап децата
рисуват своето семейство, като имат право на избор от материали и какво точно да
изобразят. Въпреки техните притеснения, децата показват едни добри резултати, а те
са следните: 5%  незадоволителен резултат, задоволителен  7%, добър  53%,
много добър – 17%, отличен  18%.
Критерий 1 Показател 2
Съответствие с общата форма и детайлите на изобразявания обект
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В контролния етап резултатите са следните: 7%  незадоволителен резултат,
задоволителен  7%, добър  10%, много добър  23%, отличен  53%.

Критерий 1 Показател 2
Съответствие с общата форма и детайлите на изобразявания обект
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В констатиращия етап според критерий 2. относно проявата на естетическо
въздействие в изобразителните резултати децата от групата показват следното ниво
според показател 1, оценяващ цветовото и изразно-техническото въздействие на
рисунката, резултатите са следните: 11%  незадоволителен резултат, задоволителен
 8%, добър  56%, много добър – 6%, отличен  19%.
Критерий 2 Показател 1
Цветово и изразно-техническо въздействие на рисунката
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В контролния етап, според същия критерий децата показват следните
резултати: 4%  незадоволителен резултат, задоволителен  4%, добър  4%, много
добър  32%, отличен  56%.

Критерий 2 Показател 1
Цветово и изразно-техническо въздействие на рисунката
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В констатиращия етап според показател 2. на критерий 2. – „Емоционално
въздействие на рисунката“ децата от групата показват следните резултати: 5%
незадоволителен резултат, задоволителен – 7%, добър – 43%, много добър – 15%,
отличен – 30%.
Критерий 2 Показател 2
Емоционално въздействие на рисунката
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В контролния етап резултатите са следните: 5% – незадоволителен резултат,
задоволителен – 10%, добър – 12%, много добър – 27%, отличен – 46%.

Критерий 2 Показател 2
Емоционално въздействие на рисунката
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Таблица 1.
Съпоставяне на резултатите от констатиращия и контролния етап
Съпоставяне на резултати от констатиращия и
контролния етап
Критерий

1. Дидактични
постижения в
изобразителни
те резултати

2.Проява на
естетическо
въздействие в
изобразителни
те резултати

Незадоволител
на
7%

Задоволителна
5%

Добра

Много
добра

Отлична

48%

15%

25%

контролен

7%

7%

7%

22%

57%

констатиращ

5%

7%

53%

17%

18%

контролен

7%

7%

10%

23%

53%

констатиращ

11%

8%

56%

6%

19%

контролен

4%

4%

4%

32%

56%

констатиращ

5%

7%

43%

15%

30%

контролен

5%

10%

12%

27%

46%

Показатели

Етапи

1.Техническа
изразителност на
рисунката

констатиращ

2.Съответствие с
общата форма и
детайлите на
изобразявания
обект
1.Цветово и
изразнотехническо
въздействие на
рисунката
2.Емоционално
въздействие на
рисунката

Степен на оценка в %
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Съдейки по статистическите резултатите, групата показва значителен ръст в
постиженията, свързани с изобразителните умения. В малка част от рисунките на
децата от констатиращия етап не са изобразени човешки фигури  членове на
семейството. При рисунките на децата в контролния етап се забелязват по-сложни
движения на фигурите и повече детайли.
След сравняването на резултатите, които децата постигат в констатиращия и
контролния етап, се отчита значителен напредък в изобразителната дейност на
групата. С помощта на целенасочени стимули и демонстрация на методи, съобразени с
възрастовите особености на децата, се спомогна за развиването на изобразителните
умения.
В констатиращия етап се забелязва, че по-голямата част от децата рисуват
според определен стереотип. Човешките фигури са малки, изобразени са в анфас,
композицията е фризова. Въпреки че има наличие на пространствено изграждане при
част от рисунките, фигурите са статични. За сметка на това в контролния етап в
рисунките на всички деца има придадено повече движение. Наблюдават се
разнообразни движения на фигурите, вплетени в единен сюжет, пряко подчинен на
поставената тема. Децата умело са използвали всички изразни възможности на
предложената техника.
Конферансът, който съпътства всяка от проведените ситуации, стимулира децата
да бъдат още по-старателни и да влагат все повече от себе си в следващите задачи.
Той спомогна за изграждане на оценъчно отношение както към собственото си
изобразително творчество, така и към творчеството на останалите деца от групата.
Чрез целенасочената педагогическа работа се постигна много добър резултат при
развиване уменията на децата с помощта на нестандартни техники на рисуване.
Изводи
В настоящото изследване целта е да се проучи и установи как чрез нестандартни
техники в изобразителното изкуство се стимулира развитието на изобразителните
умения на 5-6-годишните деца. Хипотезата, която се постави пред изследването, е: ако
чрез организирано и комплексно педагогическо взаимодействие се приложат
нестандартни техники в изобразителната дейност, ще се развият изобразителните
умения на децата от предучилищна възраст.
Изследването позволява да се направят следните изводи:
 При използване на нестандартни техники, съобразени с възрастовите и
индивидуални възможности на децата, може да се развият изобразителните
умения.
 Децата трудно променят шаблонното изобразяване на обектите, но са бързо
адаптивни и любознателни, затова са отворени към експерименти в
изобразителното изкуство.
 Обогатяването на децата с познание за нестандартно изобразяване спомага за
развитието на изобразителните им умения, тяхното въображение и самочувствие.
 При системна и целенасочена работа може да се постигне напредък и при децата,
които не са много активни в ситуациите по изобразително изкуство.
Възрастта, в която трябва активно да се работи за изобразителните умения на
децата е 5-6 години. Този момент е много важен, защото в тази възраст децата най75
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ярко проявяват логическо мислене, когато установяват различни връзки, които
съществуват между предметите и явленията.
Заключение
С помощта на прийоми, съобразени с възрастовите и индивидуални особености
на децата, може последователно и системно да се работи за развиването на
изобразителните умения. По този начин ще се формира емоционално и естетическо
отношение към действителността, ще се спомогне за психологическото,
интелектуалното и емоционалното израстване на децата.
Чрез използване на различни нестандартни техники на рисуване, децата
получават възможност да изразят своите чувства, мнения, впечатления по един
различен начин, като се стимулира тяхното личностно развитие.
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КУЛТУРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ, ФИНЛАНДИЯ И
ШВЕЙЦАРИЯ
Янка Колева Желева

CULTURAL ANALYSIS ON CERTAIN ASPECTS OF THE EDUCATIONAL
SYSTEMS OF BULGARIA, FINLAND AND SWITZERLAND
Yanka Koleva Zheleva

Abstract: The aim of this study is to make a brief cultural analysis of the educational
systems of Bulgaria, Finland and Switzerland. Consider the specificities of the three countries
that ultimately determine the differences between them. Pedagogy has its main objectives and
tasks, it is a structured science, but each individual society has its own reading of its
application. Physics, chemistry or biology are also subject to certain laws, and their
application is the same, not only in these countries but also anywhere else in the world. Why
then does this not apply to pedagogy? Where do these differences, too important to be ignored
come from?
Key words: religion, culture, history, pedagogy, society, personality
Какво ще кажете за архитект, който поставя основите
на ново здание, а не би съумял да отговори на въпроса: какво
иска да строи – храм ли, обикновена къща ли, в която би се
живяло уютно, красиво, безполезна врата, в която биха се
вглеждали минувачите, хотел за ограбване на непресметливи
пътници, кухня за преваряване на продукти, музей за
съхраняване на рядкости или накрая навес за складиране на
всякакви, никому ненужни вехтории. Същото трябва да кажем
и за възпитателя, който не умее съвсем ясно и точно да
определя целта на своята възпитателна работа.
К. Д. Ушински
Педагогиката е хуманитарна наука. В нейния център е детето едновременно като
обект и субект на своето образование. Като бъдещ представител на обществото то е
носител не само на собственото си развитие, но и на развитието на това общество като
цяло. От културологична гледна точка педагогиката е наука, която изследва и изучава
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начините, по които културата на един народ се предава на всеки негов член. Да
обучава, възпитава и образова в духа на постиженията на собственото културно
развитие. Освен класически научни постулати педагогиката предава, учейки децата,
историята, развитието на езика и литературата, религията и обществените правила и
порядки, характерни за дадено общество. Универсалната дидактика е прочетена по
толкова различни начини именно защото хората, които са я прочели, са носители на
различни култури и всеки един е видял различното и специфичното в своето общество.
Появяват се различни школи, които акцентират върху един или няколко различни
елемента на педагогиката, защото това е важно или необходимо от културна гледна
точка за това общество. Според Ушински възпитанието помага да се развива
националното самосъзнание на народа като творец на историята и създател и носител
на всички материални и духовни ценности на обществото.
М. Андреев свързва същността на преподаването с идеята да се учи ученикът как
да се учи, а според Пл. Радев преподаването е „модифицирано специфично поведение
на учителя, организирано и реализирано в поредица от събития, които са насочени към
промяна на поведението на учениците (учене  друга поредица от събития) (Радев,
2007, с. 297).
За да направим кратък културологичен анализ на образователните системи на
България, Финландия и Швейцария и да разберем специфичното поведение на учителя,
представител на тези системи, първо трябва да се запознаем с държавното устройство
на тези държави, с начина на тяхното политическо функциониране и историята им.
Образованието, като неотменна част от обществото и неговото развитие, се контролира
от всяка страна. Управляващите определят целите, правилата, структурата,
продължителността и всичко останало, свързано с протичането на учебният процес.
България е държава, която при своето официално обявяване е съвкупност от
няколко племена, най-многобройните от които са прабългари и славяни. Приемането на
християнството като обща и официална религия изиграва допълнителна роля при
утвърждаването и развитието на България. Повратен момент от българската история,
който оказва влияние върху цялостното развитие на държавата и до днес, е приемането
на християнството от византийския патриарх. Сложните политически игри на нашите
владетели са имали своя резон и всъщност решенията, които те вземат тогава,
определят нашето бъдеще сега. Създаването на българската азбука и обединяването на
всички племена в България не само под една вяра, но и под един език е другият
изключително важен факт, който влияе върху развитието на държавата.
Има голяма разлика между православния, католическия и протестантския прочит
на християнството. Католицизмът и протестантството предлагат една по-голяма
свобода на човешката воля. Изповедта и прошката, дадена от свещеника,
индулгенцията, кръстоносните походи – това са специфични разлики с нашата
православна вяра, която нито ги прилага, нито ги приема и разбира като
трансцендентни и аксиоматични. Православното християнство има по-мистичен и
имагинерен поглед върху християнската доктрина. То е по-догматично, религиозните
въпроси, на които католицизмът отговаря с лекота, тук са обвити в трансцендентна
непознаваемост на началната константа на християнството въобще. С други думи,
българското общество е по-консервативно, патриархално, трудно приемащо различия и
промени.
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Швейцария от своя страна е създадена от няколко малки графства, обединени в
съюзконфедерация по времето, когато България е утвърдена държава на Балканския
полуостров. Швейцария се състои от три етнолингвистични групи, които нямат
национална идентичност, а споделят обща история и ценности като федерализъм,
неутралитет и пряка демокрация, нямат общ език. Конфедерацията е разделена на
относително автономни кантони, които имат право сами да определят правилата в
обучението и образованието. Официалната религия е католицизъм, нещо повече –
папската гвардия, която се грижи за охраната на Светия отец в Рим, е съставена от
швейцарци.
Финландия също е държава, която няма централизирано управление по смисъла
на България. Тя е разделена на губернии (лени), които са автономни административни
единици, което автоматично им предоставя свобода в определянето на образователната
система. Финландската се определя като егалитарна от скандинавски тип, т.е. със силно
държавно субсидиране и равенство за всички ученици независимо от произход и вяра.
Тази държава е двуезична, официалната религия е лутеранството. Специфичното и
различното спрямо православието и католицизма е приемането, че само вярата, без
дела и заслуги, е достатъчна за спасението на душата. Лутеранството е основно течение
в протестантството и има няколко милиона последователи по света.
Имайки предвид изложеното по-горе, лесно може да се предположи голямата
разлика между обучението в България и това във Финландия и Швейцария.
Патриархалното и догматично възприемане на християнството оказва директно и много
ясно влияние върху начина, по който се преподава в нашата страна.
Словото, като дадено ни от Бог, е трудно познаваемо и само Бог-Отец е в
състояние да го разбере, след като То произхожда от него. В случая авторитетът на БогОтец се пренася върху учителячовек. Децата са малки, те не разбират и не осъзнават
случващото се около тях. Знанието е реалност, която те не могат да управляват. Затова
имат нужда от помощта на учителя, като не бива да поставят под съмнение нито
нуждата от тази помощ, нито неговия авторитет. С други думи – каквото каже
учителят, това е вярно. Той е този, който, говорейки ни сложни и непонятни думи, ще
ни покаже верния път, ще подпомогне нашето развитие, ще ни научи. Учейки неговите
думи, ще се научим да мислим. В този метод на преподаване липсва свобода или наймалкото е твърде ограничена. Според мен това не е толкова фатално, стига учителят да
умее да използва точно тази свобода.
При Финландия и Швейцария свободната воля, дадена от католицизма и особено
от лутеранството, като представител на протестантството, доказва своето силно
влияние не само върху държавното им управление, но съответно и върху образованието
им. Това са мултиетнически общества с определена автономност на областите, запазена
още от времето, когато тези земи са били отделни графства. Хората там нямат
традицията на държавническото светоусещане, те дължат вярност само на владетеля на
замъка, около който живеят, и нищо повече. Тази недоразвитост им помага след това в
по-лесното адаптиране към някои от настъпващите в световен мащаб промени. Те са
по-толерантни, по-свободни в изграждането на живота си. Религията тук има огромно
значение. Имайки предвид многоезичността и мултикултурността на тези държави,
съвсем логични са и техните образователни системи. Свободни, отворени, с поглед
върху отделния индивид. Начинът, по-който функционират финландското и
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швейцарско общество, не оставя друг избор, освен да се създадат такива училища, в
които всички деца, които живеят в тези общества, да бъдат приети – колкото и странни
да са те. Затова училището там учи на толеранс, разбиране и приемане без въпроси, без
укор, без омраза.
Но голямата свобода е и голяма отговорност. Невинаги свободата на избора е найдоброто нещо за личността. Напоследък обикновената толерантност отстъпи място на
изискуема и наложена толерантност. Точно тези държави, които считат себе си за найтолерантни, започват да се държат твърде консервативно и настъпателно в стремежа си
да бъдат либерални. Не всички народи приемат подобна свобода и разбиране. И
разбира се, не са длъжни.
Колко свободни сме всъщност? И какво точно е съвременното разбиране за
свобода? Свободата, която се дава на учениците, предполага ли да е осъзната от
недоразвитото детско съзнание? Пресилено е да се твърди, че в такава ранна детска
възраст учениците са в състояние да направят какъвто и да било ясен избор. Те все още
нямат необходимия емпиричен опит, неспособността за истинска познаваемост е
твърде голяма и осъзнатостта за околния свят е в начален етап. Техният мозък и
психическата им устойчивост се подлагат на прекалено голямо изпитание с
възможността за свобода, която им се дава. Децата в предучилищна и начална
училищна степен не могат да направят сериозния екзистенциален избор, който им се
предлага. Игровата смяна на половете не е нещо ново, нито фатално. Но тези промени
са временни и в крайна сметка недълбоко личностни. Опитът за фронт срещу
консерватизма ще бъде кратък и неуспешен. Крайната свобода, която се прокламира и
свръх презентира ще отмре от самосебе си. Това са отделни културни нагласи на част
от обществото, което се чувства с твърде неразвити вътрешноличностни качества,
стихийно и хаотично възникващи и отмиращи претенции на вътрешна заблуда за
висока себестойност. Религията на свободната воля - аз вярвам в Бог, Бог ме е създал
мъж, но понеже се чувствам жена, имам свободната воля да променя пола си и Бог ще
се съгласи. Достигането до такова заключение може да се случи само вследствие на
специфично обществено светоусещане, което има своя отпечатък и върху
образованието. Тогава може да се зададе следният въпрос: “Ако свободната воля
решава всичко, къде е мястото на педагогиката?“.
Отношенията между учител и ученик също са твърде различни. Културната
постановка на учебния час е типична за всяка една образователна система, изхождаща
от съответната религия. Фигурата на учителя е едновременно образът на Бог и образът
на свещеника в едно. Както знаем, образованието първо е религиозно, а след това става
светско. Затова подобни сравнения и препратки между религия и образование са много
важни.
Протестантството предлага една свобода, която понякога е твърде непонятна и
опасна за католицизма и православието. Във Финландия образа на учителя-Богсвещеник е приятелят, който винаги ще бъде до теб, без да ти дава съвет, без да те съди,
винаги ще те уважава и ще приема теб и твоите решения, защото уважава правото ти на
свободна воля. Католицизмът е по-консервативен и често е способен на крайности.
Това е религия, която носи в себе си краен християнски фанатизъм, който, примесен с
меркантилизма на Средновековието, донесе духовни и културни изстъпления, имащи
отзвук и до днес. Въпреки че през миналия век започна една модернизация и
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освежаване на католическата религия и днес тя се ползва с добро име, от време на
време избухват скандали свързани именно с отношенията учител-Бог-свещеник. За
обикновения човек е трудно да разбере защо именно в тази религия възникна
проблемът за педофилията. Авторът на това изследване няма да навлиза в детайли за
причините, пораждащи този проблем. Само споменава феномена с цел подчертаване
културно-религиозните различия между трите религии.
Някои биха казали, че крайният консерватизъм на православното християнство е
неговият най-голям недостатък. Отношенията учител  ученик, поставени на тази
плоскост, са ясно детерминирани: единият преподава, другият учи. Събирателният
образ учител-Бог-свещеник е издигнат на пиедестал, носи авторитарност и известна
непознаваемост, което естествено влияе и върху цялостния педагогически процес.
Всъщност тук учителят сам решава дали да бъде приятел. Ако в протестантството и
католицизма ролите на учителя-Бог-свещеника са предварително заложени от тяхната
религиозна доктрина, то при православието събирателният образ има свободата да
избира какъв точно да бъде. Мистицизмът и непознавателността, кротката
отдалеченост и липсата на осъдителност са нещо типично за учителя-Бог-свещеника в
българското образование. Ще помогна, ако помогнеш сам на себе си.
Характерната културна среда е допълнително натоварена и от специфичната
народопсихология. Северните народи са колективни по дух и същност,
средиземноморските са ярки и силни индивидуалисти. Католицизмът и
протестантството се борят за спасението на душата, православието търси възвисяването
на духа. Въпреки общочовешките нужди и стремежи, тези различия се явяват твърде
фундаментални, за да не бъдат забелязани. Социокултурните динамики на обществата
са неизбежни, но се оказва, че те отново са подчинени на твърде типични и дълбоко
вкоренени характеристики.
Човешкото поведение има своя природа, която не е случайно образувание, а
форма на най-точна и акуратна адаптация към условията, които са едновременно
постоянни и променливи, т.е. това е житие-битието на всяко отделно общество.
„Социалната форма на тяхното съществуване позволява и изисква поведение, което се
движи между полюсите на многообразието и еднообразието, което познава както
произволни вариации, така и съобразяване с определени стереотипи, програми, общи
цели и норми. Взаимодействието на личността в дадена социална общност органически
включва в себе си както съобразяването с дадени правила, така и свободното излизане
от тях, което означава, че всеки човек е едновременно задължен да се съобразява с
общите принципи и норми на съвместно съществуване и същевременно той не е и не
може да бъде напълно неутрален или изцяло принуден – той има право на избор и
поради това носи и лична отговорност за своето поведение.“ (Стефанов, 1998, с.237)
Съвременните педагогически тенденции наблягат именно на тази свобода.
Личностите трябва да бъдат научени не само да имат някакви знания и умения, не
просто да са следващото поколение от еволюционното развитие на обществото, а така
да живеят, че да умеят да носят отговорност. Когато външно стихийното формиране на
човешкото поведение не може да удовлетвори всички ситуации и изисквания, се
поражда нуждата от специфичен механизъм, който отвътре да поеме резонансите и да
осигурява пластичността, повторяемостта и изобщо – надеждността на индивидуалното
и колективно поведение. Културата се явява като такъв вътрешен регулативен
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механизъм, който е в състояние да предотвратява изпадането в състояние на
поведенческа неадекватност; в известен смисъл тя не е нищо друго освен средство за
субективна намеса в процеса на общуването между хората с оглед постигането на
известно съгласуване и единство, на успешно преодоляване на драстични крайности на
поведението. Дори Х.Ортега-и-Гасет намира за необходимо да определи културата като
своеобразна стратегия за спасението на човека: „Усещайки, че потъва в бездната,
нещастникът започва да размахва ръце, за да се задържи на повърхността. Това
размахване на ръце, с което той реагира, изправен пред своята гибел, е културата – едно
движение на плувец. Когато културата се свежда само до това, тя изпълнява своето
предназначение и човек успява да изплува от собствената си бездна.“ (Ортега-и-Гасет,
1984, с.323)
В момента в световен мащаб се случват много важни социокултурни промени.
Ако преди за „революции“ в развитието на технологиите и културата се говореше през
двадесет, тридесет години, в днешно време това се случва почти всяка година.
Невероятният творчески подем
за овладяване на космоса на двадесети век
безвъзвратно отмина. Изглежда човешкото съзнание „стигна прекалено далеч“ в
търсене на себеподобни или най-малкото умоподобни. Всъщност малцина разбираха,
че не крайната цел на това търсене бе важна, а самото пътуване към нея. Първите
години на двадесети първи век поставиха началото на едно твърде динамично, странно
стихийно и необратимо движение на свободната човешка мисъл. Човечеството започна
едно обръщане към себе си. Ако преди човекът е бил съизмерим с необятността и
непознаваемостта на вселената, то днес той е измерим единствено и само по себе си.
Хората се поставиха в центъра на света, обвиха се с покривалото на
незаинтересоваността и в крайна сметка се превърнаха в обикновени носители на
генетична информация. Престана да има значение терминът „човечество“, вече има
значение думата „народ“. Обитателите на планетата нямат една обща цел извън
рамките на земните географски понятия. Това, което има смисъл, е етническата и
религиозна принадлежност. Нещо повече, стана важна не биологичната единица в
рамките на еволюционното и религиозното определение, а свободното и тенденциозно
самоопределяне на тази биологична единица спрямо нейни субективни представи.
Еманация на свободната воля. Личността вече не трябва да робува на определени
норми – тя самата е норма. В случая педагогиката има изключително важна роля, много
по-важна от всякога. Тя е тази, която „трябва да размаха ръце“ заедно с културата.
Невинаги трябва да възприема и привнася в себе си стихийно появяващите се нови
прочити на обществото и отделните личности. Педагогиката е длъжна да запази
здравословна доза повторяемост, научност и стереотипни форми. Тя е тази, която
трябва да запази и предпази устоите на обществото дори когато то самото е готово да
се самоунищожи. Образователната система на всяка една държава трябва много ясно да
осъзнава своята роля на стабилизатор на революционните експлозии на обществото и
да позиционира своите структури като непоклатимата база на съхранение на
традициите съвместно с религията. Педагогиката е всъщност културна педагогика –
образованието, обучението и възпитанието са носители на местната култура и религия.
Затова е невъзможно отделянето на педагогиката от културата.
Известният френски философ Анри Бергсон прави интересната констатация, че
религията съществува откак съществува самото общество. „И в миналото, и сега –
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пише той – можем да открием човешки общества, които нямат нито наука, нито
изкуство, нито философия. Но никога не е имало общество без религия.“ (Бергсон,
1993, с. 72)
Ретроспективно погледнато, всяко общество още от момента на своето
сформиране като единна структура се стреми да отвоюва определено пространство от
природата. Религията се появява точно на тази основа и започва да придружава
формирането на първобитните общности именно в ролята на ефикасна форма за
противопоставяне срещу природните стихии. Затова и много често се твърди, че
източникът на религиозните виждания и представи трябва да се търси във външната
природа. „Непознаването на природата е породило боговете.“- казва Холбах (Гольбах,
1963, с. 356).
Но ако източникът на религията е единствено страхът на човека от небесния гръм,
от страшните вълни на морето или пък от другите природни бедствия и няма други
мотиви и причини за нейното появяване, то тогава става твърде трудно де се разбере
нейната собствена природа. Защото, ако се приеме, че точно дивата и страшна природа
дава модела на религиозното мислене, тогава става трудно обяснимо обстоятелството,
че тъкмо това мислене твърде често се явява по-универсален изход към душевна
хармония, към вътрешното равновесие на човека. Да, религията възниква като
съзнателен „неосъзнат“ стремеж към яснота, подредба, защитен механизъм. Нейната
крайна цел е физическото оцеляване на обществото. Вторичният резултат – блаженство
и възвишеност на духа – са гигантската крачка, явяваща се последното движение,
отделящо човека от животните. Ако възприемем структуралистката теория на Сосюр за
възникването на езика, ще намерим сходност и дори тъждественост между появата и
развитието на религията и появата и развитието на езика. Душата е придобила
обемност, изискваща външен израз не само в прости физически действия.
Вербализирането на мислите и чувствата на разумния човек се оказва достатъчно за
достигането на високото ниво на религията, отвеждаща човешкото общество на повисоко еволюционно развитие.
Тази благотворна спрямо човека функция на религията е твърде добре
характеризирана от немския философ Шлайермахер. Той казва, че пред всеки вярващ
тя открива уникалната възможност да възприема всяко единично като част от едно
цяло, да вижда в отделните неща израз на безкрайната вселена. Религията обединява
всичко, тя ни представя света в неговото интегрално присъствие и по този начин е в
състояние да внушава универсалност и на човека. „Да обичаме световния дух и да
наблюдаваме радостно дейността му, това е целта на нашата религия, а в любовта няма
страх.“ – пише Шлайермахер (Шлайермахер, с. 38). Религията открива уникална
перспектива пред съзерцанието и затова тя не е въпрос на общността, а на индивида; тя
е проблем на сърцето и в най-дълбоките си основи е „нещо различно във всеки човек,
едно всякога чисто лично отношение към Бога“. Наистина можем да се съгласим, че
религията е свързана с най-чистите мисли и чувства на отделния човек и затова
субективният аспект на религиозния опит е много съществен и никога не трябва да се
пренебрегва или подценява. Също така може да се приеме като безспорно, че всеки
вярващ преживява по свой индивидуален начин връзката или отношението си към Бога.
Но безспорно е още и това, че всяка религия като специфичен модел за поведение е
нещо различно и най-важното – нещо повече от простата сума на индивидуалните
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преживявания и представи. Тя представлява и по-цялостна система от идеи, символи и
институции, чрез които хората не само се обособяват един от друг, но винаги и преди
всичко се интегрират и най-активно общуват помежду си. Ето защо по-убедително е да
се предположи, че религията е свързана с потребността от вътрешно формиране,
стабилизиране и развиване на новопоявилото се човешко общество и че само
посредством това – като укрепва социалното тяло – тя се превръща и във форма на
противодействие срещу природните сили.
През годините религията успява да овладее всички потребности на социалната
структура и то до степен, че държавническото управление е пряко подчинено или наймалкото в тясна зависимост от религиозното. Ако в отделните древни езически
вярвания подобна идея липсва или е застъпена в много малка степен, то еманацията на
отъждествяването на религията с държавата е достигната при християнството с найизвестните религиозни постулати: „Каквото на небето, това и на земята.“ и „Отдай
кесарю кесаровото“.
През годините религията и влиянието, което тя упражнява върху живота на хората
преминаха през най-различни етапи: от спасение и омиротворяване до страх и безумия.
Самата тя през вековете мина през „Осанна!“ до „Разпни го!“. Стана ясно, че и
свещените думи могат да бъдат интерпретирани по различен начин. Все човешки очи
гледат в тях, но духът вижда различни неща. С други думи, отново е видна различната
гледна точка. В математиката 2+2 винаги е равно на 4. Философията обича
разнообразието и надълго и широко би разсъждавала кога това математическо
съждение е вярно, би ли могло да не е вярно, защо пък трябва да е вярно, кой е решил
въобще да има нужда от подобно съждение и накрая да заключи, че абстрактният свят
на математиката всъщност много прилича на философия и как самите математици
виждат красотата и хармонията на света посредством числата. При религията и
педагогиката се оказва, че не е така. Историческото, социокултурното, религиозно и
географско развитие на едно общество формират различия у своите членове, които ясно
ги отличават от всички останали. Отделните индивиди не винаги осъзнават тази своя
различност. Те просто я приемат за даденост и упорито я отстояват, ако някой се опита
да им я отнеме. Цитираният по-горе Шлайермахер е представител на протестантството
и това личи много ясно от неговите думи. Неслучайно е наричан „бащата на модерното
протестантско богословие“. Въобще представителите на католицизма и
протестантството обичат да пишат книги, в които ясно да формулират нещата. С
религиозно-образователна цел, разбира се. По времето, когато Шлайермахер е творил,
България е тънела в религиозно и образователно невежество не по свой избор. Една
недостъпна „История славянобългарска“ свети като мъждукащото огънче на своя автор
в тези мрачни и тягостни дни. Ако католицизмът и протестантството стимулират да се
изявяваш и открито да възвестяваш своите мисли и чувства, то православието се опитва
с христова кротост да приеме ударите на съдбата, което води до една вглъбеност и
примиреност, но подкрепени с неописуема вътрешна сила и вяра в Бог. Може би найправедният християнин не е този, който на всеослушание обяснява своята любов към
Бога, а този, който коленопреклонно и само в душата си благодари за Божията милост.
Погледнати от културна и религиозна, дори педагогическа гледна точка
образователните системи на България, Финландия и Швейцария нямат почти нищо
общо помежду си. Ж. Пиаже като представител на западноевропейската мисъл пише за
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асимилация и акомодация от детето на заобикалящия го свят, а Л. Виготски, като
всепризнат авторитет на източноевропейската психология налага изпреварващото
обучение. Културологичният анализ показва, че разликите в тези теории всъщност
произтичат именно като резултат от особеното и специфично светоусещане на две
религии. Адаптивно-консуматорското отношение на католицизма и строгото
себеизискващо православно християнство. Дори авторите, създали тези теории, да се
определят като „атеисти“, те живеят в общества, създадени и формирани от вярата в
сакралното. Всяко поколение е резултат и продукт на всичко преминало през вековете.
Нищо не се създава от нищо. И именно тези различия са ценното, дори безценното в
човешката култура. Противопоставянето на екзистенциално различни теории е найдобрият фундамент, на който може да стъпи развитието на човечеството. Етнос, народ,
държава или конфедерация - наличието на общочовешките ценности, глобализацията и
стандартизацията ни водят до извода, че въпреки всички изброени по-горе различия,
ние сме просто човеци, които имат честта и удоволствието да са част от всичко това.
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БРАЧНАТА ТЕРАПИЯ В ПОМОЩ НА СЕМЕЙСТВОТО
ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Иванка Славова Гущерова

MARRIAGE COUNSELING IN SUPPORT OF FAMILIES IN MODERN SOCIETY
Ivanka Slavova Gushterova

Abstract: This article discusses the importance of marriage therapy for solving family
conflicts and preventing the growing number of divorces. Described are the basic methods of
psychological assistance to couples and the key principles in the work of psychotherapy with
family couples are described. Also, marriage therapy is important for solving couples'
problems. Research results show that the use of marriage counseling services leads to the
stability of the relationship between the couples and hence to the stability of the family.
Key words: matrimony, marriage therapy, psychotherapy, divorce, humanistic
psychology.
Интересът ми към брачната терапия е предизвикан от нарастващия брой разводи
в последните години. Наблюдавам как млади семейства от обкръжаващия ме кръг и от
кръговете на мои познати след първите семейни конфликти се развеждат, без да
потърсят професионална помощ. Зададох си въпроса: „Защо се случва това?“.
Изследвания, проведени през 1990 година в САЩ, а също и анализ на семейната
институция в 61 страни показват пряката връзка между социално-икономическото
развитие и броя на разводите. В страни с традиционни семейни възгледи, особено
където е ценена ролята на жената като жена и майка, се наблюдава по-малък брой
разводи в сравнение със страни, където жената получава висше образование и активно
участва в професионалния живот. Това се обяснява с нарастващата финансова
независимост на жените, което им позволява да се решат на развод.
Влияние върху развитието на кризата на семейните ценности имат и средствата за
масова информация чрез пропагандиране на идеологията за свободния избор,
нанасяйки сериозни щети по семейните ценности, които водят към ръст в броя на
разводите и намалена раждаемост в Европа.
Американският психолог Джейни Уейнхолд, посочва пет етапа на развитие на
брака:
1. Етап на влюбване. На този етап има висока степен на взаимно приемане,
отдаденост и алтруизъм (загриженост за благополучието на някого другиго). Тук се
формира основата на семейството и преходът към следващото ниво.
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2. Етап на разкриване на различията. На този етап всеки партньор е „изваден от
пиедестала“ и подложен на внимателно изследване. Съпрузите подновяват своите
граници и се борят за индивидуалността си.
3. Етап на автономност  всеки партньор е зает повече с дейността си във
външния свят, отколкото с отношенията помежду им. Партньорите могат да бъдат
егоцентрични, което води до конфликти. Тук е важно да се запазят емоционалните
връзки в семейството.
4. Етап на намиране на баланс между „аз“ и „ние“. Съпрузите са определили
своята индивидуалност и отново започват да осъзнават, че независимо от стойността на
автономията важно значение има подкрепата и интимността.
5. Етап на стабилност, когато партньорите намират себе си в света и изграждат
близки взаимоотношения, реалистично възприемат партньора и формират връзка, която
ги удовлетворява и им позволява да се развиват по-нататък.
Всеки етап има свои цели за съпружеската връзка и изисква трансформирането на
вече създадената в нова форма (Станишевская 2017).
Запознавайки се с петте етапа на развитие на брака, си дадох сметка, че
преминаването през всеки един от тях е един вид криза на индивидуалността.
Ценностите, културните норми, вижданията за света, плановете за живота на двамата
съпрузи би трябвало да се слеят по някакъв начин в едно цяло. Да превъзмогнеш
егоцентризма и да приемеш човека до теб като равен е сложен процес.
Несъответствията между очакванията и реалността се оказват онзи препъникамък, с
който се сблъсква голяма част от брачните двойки в началото на съвместното
съжителство. В повечето случаи партньорите отлагат обсъждането на този проблем.
Той се натрупва с времето като килер, в който хвърляме непотребните вещи, без да ги
подредим, отваряйки го в даден момент, те се изсипват върху нас. Оттук започват
обвиненията и разочарованията един спрямо друг. След това идват нараняването и
болката. Болката е причината проблемните двойки да потърсят помощ. Тя трябва да е
своевременна и специализирана.
Този вид терапия е построена на основата на семейната психология, но включва в
себе си предимно работа с двамата съпрузи (за разлика от семейната терапия, която
обхваща всички членове на семейството). Ролята на брачния консултант е да върне
хармонията между партньорите и да съдейства за изграждането на пълноценно
семейство.
Във въведението на книгата си „Новото човекотворчество“ американският
психолог и терапевт Вирджиния Сатир казва: „Бях на пет години, когато реших, че като
порасна ще стана „дете детектив, което да следи родителите“. Не ми беше съвсем ясно
какво ще разследвам, но си давах сметка, че в семействата се случват много неща,
скрити от очите. Имаше много загадки, които не знаех как да проумея.“ (Сатир, 1997)
Тези тревожни детски мисли отвеждат Вирджиния Сатир към това тя да стане
първият семеен психолог. Благодарение на нея семейната психотерапия спечелва
световна популярност. С развитието си брачната терапия e разделена на няколко
области, които са сформирани на основата на класическата психология. Една от найизвестните е разработена въз основа на екзистенциално-хуманистичния подход. Като
представител на хуманистичния подход Вирджиния Сатир има специални отношения
към семейството и личността. Тя вижда семейството като източник на потенциал и
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благоприятна среда за личностното развитие на човек. Сатир вижда семейството като
едно от най-важните явления в човешкия живот и придава голямо значение на
развитието на семейната терапия.
Друго популярно направление в работата с брачната двойка е когнитивноповеденческата терапия. Нейната основна задача е да промени установените модели на
поведение в отношенията между съпрузите. Използва се, ако съпрузите вече не могат
самостоятелно да променят определени поведенчески нагласи.
Емоционалната терапия е също един от методите за работа с брачната двойка.
Съществуват и други методи за работа със съпрузи, като краткосрочни терапии,
насочени към бързото разрешаване на конфликти. Във всички тези видове терапия,
терапевтът става един вид посредник между съпрузите, когато те не могат да изразят
помежду си личните си чувства и желания, които изпитват затруднения поради
поведенчески порочен кръг, или не могат да разберат възникващите проблеми в
брачната връзка.
Анализ, обединяващ 85 изследвания на близо 4 000 двойки, участващи в различни
семейни терапевтични програми, разкрива, че средното ниво в състоянието на брака
при двойките, участвали в програмите, се оказва по-добро, отколкото при
неучаствалите в никакви програми, като броят на включилите се в тях е с две трети
повече от броя на невключилите се (Георгиев, 2010).
Позволих си да съпоставя брака с човешкото тялото, което е една единна система.
Опитвайки се да запазим целостта ѝ за по-дълъг период от време, ние вземаме
превантивни мерки. Така, както човешкото тяло, семейството също има нужда от
превенция и тази превенция може да се осъществи чрез брачните консултанти. Целта
на брачната терапия е да помогне на двамата партньори, всеки един от тях, носейки
своята идентичност и наравно с това да бъде отворен към промяна на поведението си в
брака, да придобие умения за разрешаване на възникналите проблеми. Ето защо
брачната терапия може да изиграе важна роля, повлиявайки позитивно върху
съвременните бракове.
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от специалност
Предучилищна и начална училищна
педагогика
с доклад на тема:

FORMING OF SKILLS EXPECTED BY THE LABOR MARKET THROUGH
TEHNOLOGY AND ENTERPRENEURSHIP EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL
ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯТА, ОЧАКВАНИ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА, В ОБУЧЕНИЕТО
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
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НАГРАДИ на
Тракийски университет – Стара Загора
по случай 8-ми декември 

ДЕН НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ
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ОТЛИЧЕН УСПЕХ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

Пълни отличници
 Татяна Петрова Митева, специалност „Социална педагогика“
 Валентина Иванова Христова, специалност „Социална педагогика“
 Весела Донкова Рашкова, специалност „Предучилищна и начална училищна
педагогика“

Студенти с висок успех
Яница Динева Русинова, специалност „Социална педагогика“
2. Емине Халмиева Дюлгерова, специалност „Специална педагогика“
3. Иванка Славова Гущерова, специалност „Специална педагогика“
4. Кристина Динкова Динева, специалност „Начална училищна педагогика с
1.

чужд език“
5.

Десита Кънчева Кънева, специалност „Начална училищна педагогика с чужд
език“

6.

Даниела Николаева Колева, специалност „Начална училищна педагогика с
чужд език“

7.

Росица Иванова Димитрова, специалност „Начална училищна педагогика с
чужд език“

8.

Симона Спасова Спасова, специалност „Предучилищна и начална училищна
педагогика“

9.

Христина Веселинова Христова,

специалност „Предучилищна и начална
училищна педагогика“
10. Мюжгян Ахмед Муса,
специалност „Предучилищна и начална
училищна педагогика“
11. Радка Иванова Маджарова,
специалност „Предучилищна и начална
училищна педагогика“
12. Мариета Желева Германова,
специалност „Предучилищна и начална
училищна педагогика“
13. Марияна Гошева Вълкова,
специалност „Педагогика на обучението по
информационни технологии“
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ПРИНОС В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА
ДЕЙНОСТ
1. Жана Пламенова Колева
Магистърска програма „Предучилищна и
начална училищна педагогика“
2. Яна Димитрова Бабрикова
Магистърска програма „Предучилищна и
начална училищна педагогика“
3. Росица Матеева Минчева
Магистърска програма „Мениджмънт на
социалните и педагогическите организации“

ПРОЯВЕНА АКТИВНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

през академичната 2017-2018 година
и ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА
на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Калина Димова Манева
Специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“, 4 курс

ПРИНОС КЪМ ДЕЙНОСТТА
на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ – ТРАКИЙСКИ
УНИВЕРСИТЕТ за учебната 2017/18 година
Александра Александрова - водеща на предаването „Ало, студентите“,
излъчвано в Радио „Стара Загора“
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Материалите трябва да се изпратят на български (или друг език според народността на
автора) и английски език. Материалите се рецензират от независими специалисти в съответната
научна област. За публикуване се допускат статиите, които са получили положителна рецензия.
Предложените статии не се редактират.
Авторите носят отговорност за коректността на съдържането на поместените материали,
цитирането и правописа. Материалите можете да изпратите до 30.09.2019 година на e-mail:
studentalmanach@gmail.com – за Студентския алманах / Student Almanac.
Изисквания към публикациите: обем на материалите за списанието – до 27 000 знака,
формат А4 във файл за MS WORD; полета от всяка страна на листа по 2 см; шрифт Times New
Roman; интервал между редовете 1,5; текстът да е двустранно подравнен; размер на шрифта 12;
отстъп на първи ред 1 см. Да няма празни редове между абзаците.
Препоръчителна структура на публикацията:
Заглавие – центрирано, с главни букви, Bold, на български и английски език (за автори от
чужбина  на английски език).
Име, презиме и фамилия на автора – Bold, центрирани. Не се посочват научната длъжност
или степен, име и адрес на институцията.
Частите на публикацията се наименуват – Bold (Резюме, Ключови думи, Увод, ...,
Използвана литература)
Кратко резюме – до 250 думи, двустранно подравнено. Включва основните акценти в
съдържанието на материала: ясно формулиран изследователски проблем, цели, методи,
резултати и оригинални приноси и изводи. Резюмето се представя на български и английски
език.
Ключови думи – до 8-10 думи на български и английски език.
Препоръчителната структура на публикацията (в зависимост от характера на
съдържанието) е добре да включва: увод, методология на изследването, анализ на резултатите,
заключение.
Таблиците да се разположат центрирани в текста, като се номерират (Таблица 1. – дясно
подравнено, Bold) и наименуват (центрирано, Bold) отгоре. Желателно е таблиците да се
представят и отделно от основния текст в допълнителен файл (освен в основния текст на
материала).
Изображения. Изображенията (фигури, снимки, рисунки, схеми, диаграми, графики и
др.) да бъдат записани като отделен, самостоятелен файл, а не като част от текстовия файл.
Файлови формати могат са бъдат JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Файловете да бъдат именувани с
названието на изображението. Фигурите и техните надписи (под фигурата, центрирани, Bold) се
номерират с арабски цифри в реда, по който са цитирани в текста. Мястото на тези фигури в
текста трябва да е посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.
Цитиранията се обозначават в скоби в края на изречението, като се посочва фамилията
на автора, годината на публикуване на източника, страницата. Напр. (Петров, 2009, с. 43). При
позовавания страницата може да не се посочи.
В края на публикацията се представя библиографско описание на източниците, които са
използвани и цитирани в основния текст. Представянето на литературните източници в списъка
на литературата става в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological
Association): www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf
За контакти: След литературата се представят имената на автора/авторите, техните
академични позиции (специалност, курс, форма на обучение и др.). Контактите се представят
на български и английски език.

103

