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Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за
всички, които проявяват интерес към образователната проблематика.

Индексиране в международни бази данни

Годишникът на Педагогическия Факултет е научно-
методическо списание.     

Има за цел да публикува резултатите от научните
изследвания на преподавателите от Педагогическия факултет,
както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне
на материали на изявени учени от страната и чужбина в областите
на педагогиката и социално-хуманитраните науки.

Основната му интенция е да представи и популяризира научно-
творческите достижения и развитие на академичната общност в
Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора
през годината.

В петнадесетото си издание Годишникът на Педагогическия
факултет продължава да представя актуални изследователски
позиции, идеи и резултати, визиращи значими теоретични и
практикоориентирани педагогически проблеми; иновативни
образователни технологии, тенденции и други значими научни
формати.
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The issue is intended for scientists, students, teachers and other
pedagogical specialists, and for everyone who is interested in educational
research.

The Yearbook of the Faculty of Education is reviewed, indexed and
listed by:

Scientific Indexing Services (SIS)

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
(ERIH PLUS)

Open Academic Journals Index (OAJI) is a full-text database of open-
access scientific journals. Founder — International Network Center for

Fundamental and Applied Research,  USA

The CiteFactor server provides indexing of major international
journals and proceedings.

The Yearbook of the Faculty of Education is a scientific
methodological journal. 

It aims at publishing the research results of the academic
members of the Faculty of Education as well as at stimulating
scientific queries and discussions by presenting materials of prominent
scholars from the country and abroad in the fields of pedagogy, social
sciences and humanities.

Its main intention is to present and promote the scientific and
creative achievements and development of the academic community of
the Faculty of Education at Trakia University, Stara Zagora during the
year.

In its fifteenth issue, the Yearbook of the Faculty of Education
continues to present contemporary research positions, ideas and results,
addressing significant theoretical and practice-oriented pedagogical
problems; innovative educational technologies, trends and other
relevant scientific formats.
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ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКАТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА
НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ

Мария Славова Тенева

TRENDS IN THE PREPARATION AND QUALIFICATION OF
THE MODERN BULGARIAN TEACHER

Mariya  Slavova Teneva

Summary: The study presents the tendencies in the preparation and
qualification of the modern Bulgarian teacher. The idea of a competent
approach in the process of professional training of the pedagogical
specialists in the higher school is revealed. An emphasis has been put on
synchronizing the training of Bulgarian teachers with common European
documents concerning the realization of the ideas for permanent training,
the formation of key competences, training aimed at realizing smart,
sustainable and inclusive growth. The regulations for acquiring the
professional qualification “teacher” after the democratic changes in
Bulgaria are analyzed. An analysis of the last ordinance regulating the
status and professional development of teachers, directors and other
pedagogical specialists is made.

Key words: education, teaching profession, teacher training,
attestation of the teacher

Увод:
Съвременният учител се възприема от обществото като

полифункционален професионалист. Това  поставя сериозни
предизвикателства пред неговата подготовка, в резултат на която се
формира комплекс от професионалнозначими компетентности. Като
такива Я. Мерджанова посочва общосоциалните,
общопрофесионалните, специфичните за определената професия,
кариерните компетентности, научноизследователските и
научноприложните, диагностичната, методическите,
комуникационните, информационната, управленската, работата с
документация (Merdzhanova, 2003, с. 36). Както може да се установи
от становището на Я. Мерджанова, личността на учителя от нов тип
е поставена пред сериозни предизвикателства. От него се очаква не
само демонстриране на овладян определен минимум от дидактически
технологии и добро познаване на научната материя, от която е
редуцирано учебното съдържание, което преподава на учениците.
Новият ракурс, от който се разглежда личността на учителя е много
по-претенциозен и многопланов. Осмисля се идеята за големия
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комплекс от функции и професионални роли, в които учителят е
призван да се превъплати в професионалната си дейност. Отчитат
се различните равнища на взаимодействия, които той извършва в
процеса на професионалната си реализация. В аспекта на
компетентностния подход за анализиране личността на съвременния
професионалист, от учителя се изисква овладян комплекс от
професионални компетентности, който би гарантирал високо
качество на професионалната му дейност. Отдавна на учителя не се
гледа само като на ,,основен източник на занния” и възпитател на
учениците. В негово лице учениците, техните родители, обществото,
очакват да открият компетентна и достойна за уважение личност, на
която са готови да поверят една от най-важните мисии –
образованието на бъдещите поколения творци на човешкия прогрес.
Това ни задължава да полагаме максимални усилия за сполучлив
подбор, ефективна подготовка и перманентна квалификация на
учителските кадри.

Дискусия:
Компетентностият подход в обучението на бъдещите учители

поставя сериозни предизвикателства пред висшите училища, които
ги подготвят. В това отношение И. Прокоп посочва, че ,,В развитите
страни се отделя голямо внимание на образованието на учителите.
Бързо променящите се обществени условия предизвикват
необходимостта от широки нововъведения и промени в ориентацията
на учителското образование” (Prokop, 2012, с. 230).

Авторът изтъква, че в Европа се обучават за учители повече от
половин милион студенти в повече от хиляда институции и между
системите и моделите, по които се обучават, могат да се открият
големи различия. Разликите могат да се търсят в няколко посоки:

- във вида на институцията, която обучава бъдещите
учители;

- в степента на автономността на институцията;
- в продължителността на подготовката;
- в образователните програми, по които се осъществява

обучението;
- в организацията и структурата на подготовката;
- в националния характер на обучението;
- в традициите в образователните системи на отделните

държави и др.
Въпреки посоченитите от И. Прокоп различия в

професионалнотеоретичната и в професионалнопрактическата
подготовка на бъдещите педагози във висшите училища на
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различните държави, политиката на Обединена Европа налага някои
общи тенденции в образованието на учителите в държавите членки
на Европейския съюз (ЕС). Основните тенденции в подготовката на
европейските учители са продиктувани от спецификата на
икономическите и социалните фактори, които формират
универсалните ценности. Държавите в европейското пространство
приемат някои общи фундаментални ценности като: идеята за
демократично обществено устройство, за която е характерна
солидарността, толерантността и приемането на различието,
осигуряването на по-добро образование за всички хора, ученето през
целия живот и стремежът към личностно себеусъвършенстване,
повишаване културното ниво на хората, подобряването на социалния
им статус, повишаване квалификацията на заетите в различните
отрасли на икономиката и повишаване конкурентоспособността на
пазара на труда, повишаване жизнения стандарт и качеството на
живот, подобряване качеството на здравеопазването и др.

Реализирането на общоевропейската политика по такива
ключови проблеми предполага тяхното добро познаване, осмисляне
и приемане от младите хора. Това определя наличието на общи
тенденции в съдържателната страна от подготовката на учителите в
различните европейски държави. За осъществяване на общите
тенденции съдействат редица нормативни документи, някои от които
са:

- Европейската рамка на ключовите компетентности;
- Европейската квалификационна рамка за учене през целия

живот;
- Европейската езикова рамка;
- Европа 2020 (стратегията на Европейския съюз за

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж);
- Докладът на UNESCO за образованието през 21. век (четирите

стълба на образованието) и др.
Българската образователна система като част от

образователното пространство на Европейския съюз е разгледана от
Г. Цоков (по Radev, 2007, с. 414 – 451). На базата на анализ на
европейски нормативни документи авторът разкрива спецификата
на политиката на ЕС по отношение на образованието, която се
основава на принципа за суверенност на страните членки по
отношение съдържанието и обхвата на образователните програми,
както и осигуряването на автономност на организацията на
образователните системи.
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Процесът на глобализация на съвременното общество оказва
значимо влияние върху развитието на образователните процеси в
Европа. В това отношение България, като държава членка на
Европейски съюз солидаризира образователната си политика с
останалите държави от общоевропейското семейство.
Интеграционните процеси в сферата на образованието подготвят
почвата за изграждане и функциониране на общоевропейското
образователно пространство, за което е характерно:

- насърчаване мобилността на студентите, обучаемите и
преподавателите;

- развитие на сътрудничеството между университетите и
училищата;

- стимулиране изучаването на чужди езици;
- усъвършенстване на системата за признаване на дипломи,

квалификации и компетенции за образователни и
професионални цели;

- развитие на дистанционното обучение;
- улесняване на адаптацията към индустриалните промени, в

частност чрез професионална квалификация и
преквалификация (Lisbon European Council 23 and 24 March
2000).

Държавите членки на Европейския съюз се обединяват около
идеята за компетентностен подход в обучението на бъдещите учители
във висшите училища, поставя се акцент не само върху
родноезиковото, но и върху чуждоезиковото обучение, в учебните
планове на студентите от педагогическите специалности се предлагат
учебни дисциплини, представящи общоевропейските политики и
практики, обучението се базира върху споделянето на
общоевропейски ценности, осъществява се възможност за трансфер
и обучение на студентите по педагогика в различни университети на
европейското образователно пространство, толерира се провеждането
на научни форуми, уъркшопи и други мероприятия, които създават
възможност бъдещите учители да споделят научни идеи и опит в
областта на педагогиката.

Като значим фактор, който по своеобразен начин съдейства за
сближаване на политиките и практиките за обучение на педагози в
Европа, според И. Прокоп може да се изтъкне възможността за
споделяне на теоретични аргументи за оптимизиране подготовката
на бъдещите учители, основаващи се на задълбочени научни
изследвания. Авторът акцентира върху факта, че ,,подготовката на
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учителите все повече се превръща в предмет на изследвания и чрез
тях придобива научна стойност” (Prokop, 2012, с. 245).

Научността в подготовката на европейските учители е
отражение на интелектуализацията на обществото. Тя намира
конкретен израз в учебните планове и програми за обучение на
студентите от педагогическите специалности. Наред със
задълбочената професионално-педагогическа подготовка, която се
осъществява посредством изучаването на голям комплекс от
педагогически дисциплини (история на педагогиката, теория на
възпитанието, дидактика, предучилищна педагогика, начална
училищна педагогика, андрагогия, методология и методи на
педагогическите изследвания, частни дидактики), студентите
разширяват фокуса на своята компетентност, като изучават
психология, социология, културология, педагогически мениджмънт
и др.

Стремежът към научна дълбочинност и широкообхватност на
проблематиката, върху която се базира подготовката на бъдещите
учители, гарантира реализиране на идеята за възприемане на
европейския учител като високоинтелигентна личност, съблюдаваща
общоприетите европейски ценности, отличаваща се с висок
професионализъм и хуманизъм, личност, отдадена изцяло на своята
мисия – да образова и подготвя младите европейски граждани за
пълноценното им социално вграждане в обществото и за
професионална реализация в контекста на конкурентните условия
на пазара на труда. Учителят не би могъл в пълнота да реализира
тези важни задачи, без да познава и приема идеите, популяризирани
в доклада на UNESCO за образованието през 21. век, в който се
посочва, че реализирането на идеята за учене през целия живот може
да се осъществи посредством четири основни стълба: да се учим как
да живеем заедно с другите, да се учим как да учим, да се учим  как
да действаме, да се учим как да живеем/да съществуваме (Learning:
The treasure within. Report to UNESCO of the International Commission
on Education for the Twenty-first Centure). Основните акценти в
настоящия доклад са насочени към осмисляне на идеята, че на
динамичния, бързо променящ се свят през новото хилядолетие са
необходими динамични и адаптивни към новите условия хора.
Адаптивността на личността би могла да се разглежда в диадна
зависимост с компетентността, а компетентността от своя страна в
диадна зависимост с перманентното учене (непрекъснато
разширяване фокуса и надграждане сложността на знанията,
уменията и практическото им приложение в актуални за съвремието
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области). Променя се ракурсът, от който се разглежда ученето. То не
се осмисля единствено в аспекта на усвояване на определен обем
знания и формиране на умения и отношения. Ученето се осмисля
като един от факторите за успешното човешко функциониране. То
има пряка насоченост към формирането на умения за социално
взаимодействие с другите, към овладяване на ефективни стратегии
за учене, за изграждане на собствени стратегии на дейността при
решаване на проблемни задачи, за формиране на инициативност и
предприемачество, които имат положителна проекция върху
същността  на човешкото съществуване.

Докато в миналото в България е съществувала възможността
за подготовка на учители на нивото на средното образование
посредством обучение в средните педагогически училища, към
настоящия момент нашата страна се солидаризира с
общоевропейските политики за обучение на бъдещите учители на
ниво ,,висше образование”. Българските учители се обучават в
педагогически факултети на университетите и в педагогически
колежи.

Висшите училища създават възможността за поетапно
надграждане на образователните степени, перманентно учене и
постепенно повишаване квалификацията на учителите. Наблюдава
се стремеж към тясна специализация. Подготовката на учители за
основното и средното училище се базира на по-малък брой, но по-
детайлно изучавани учебни дисциплини. От учителите в
гимназиалния етап на образование все повече се изисква
демонстриране на професионални умения и компетентности,
граничещи с експертност в научната област, в която преподават. В
някои от държавите членки на Европейския съюз във висшите
училища се осъществява строга специализация по определена група
учебни дисциплини дори в подготовката на учителите за началния
етап на образование. Развитите европейски страни в стремежа си за
повишаване качеството на образователния процес все повече
фокусират вниманието си върху идеите за учене през целия живот и
включване на учителите в квалификационни курсове, специализации,
уъркшопи, изследователски екипи по образователни научни проекти,
кръгли маси, семинари, научни форуми, програми за преподавателски
обмен и други инициативи съдействащи за повишаване на тяхната
професионална квалификация.

Предизвикателствата на XXI век са много и бързо променящи
се. Това поставя изискването пред специалистите в различните
професионални области, в това число и пред работещите в сферата
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на образованието, за гъвкавост, адаптивност, заявена готовност за
бързо приемане на новостите и реформите. Такава готовност е
характерна за младите хора. В този аспект нашите надежди за
градивна промяна в образователната парадигма са отправени към
студентите, които овладяват педагогическата професия в
университетите. Младите учители са носители на прогреса, но все
по-често се натъкваме на статистики, които алармират за сериозно
застаряване на кадрите, практикуващи учителската професия в
България. Това още повече ни задължава да работим целенасочено,
за да мотивираме младежите да избират да продължат обучението
си в педагогическите специалности във висшите училища, да ги
приобщаваме към благородната учителска професия, да ги обучаваме
в съответствие с общоевропейските ценности.

Въпреки диференцираните общи за Европа тенденции към
привеждане обучението на бъдещите учители във висшите училища
към единни европейски стандарти и приобщаването към единни
европейски ценности, процесът на обучение във всяка отделна
държава се характеризира със свои национални особености. Те тясно
кореспондират с образователните традиции и икономическото
състояние на съответната държава. Обединяващият център се
фокусира върху формирането на компетентности в едни и същи
области, което гарантира приблизително еднакъв професионален
облик на учителите от различните държави и съдейства за по-гъвкав
трансфер на кадри в европейското педагогическо пространство.

Тенденции в подготовката на българските учители:
С оглед на общоевропейските тенденции в подготовката на

учители се променя и българската законодателна уредба за
придобиване на професионална квалификация ,,учител”. След
демократичните промени тя търпи неколкократни изменения, някои
от които свързани с намаляване на задължителните часове по
педагогика и педагогическа практика. Логично е да се запитаме може
ли да се потърси взаимовръзка между ниските резултати на
българските ученици от международни изследвания през последните
години (изследвания на PISA), тиражираните в медийното
пространство примери на педагогическо безсилие в процеса на
обучение (при взаимодействието на учителя с деца в предучилищна
възраст и с ученици) и недостатъчната педагогическа компетентност
на част от практикуващите учителската професия? Как се отразява
намаляването на общия хорариум на часовете за теоретична и за
практическа подготовка на учителите върху равнището на тяхната
педагогическа компетентност? Може ли да се гарантира високо
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качество на педагогическа подготовка на учителите с намален
хорариум на общия брой на часовете за теоретична подготовка и
намален хорариум на часовете за практическа подготовка?

Като пример в тази посока ще направим сравнителен анализ
на три последователни наредби за придобиване на професионална
квалификация ,,учител”, утвърдени след демократичните промени в
България. Това са съответните наредби от 1995 г., от 1997 г. и от 2016
г.

Таблица 1.
Общ хорариум часове за придобиване на професионална

квалификация ,,учител”

 Както може да се установи от данните поместени в табл. 1,
изискванията към подготовката на българския учител през
последните 23 години се различават съществено. Разликите може да
се установят не толкова в същността на предвидените за изучаване

Задължителни учебни 
дисциплини 

Наредба от 
1995 г. 

Наредба от 
1997 г.  

Наредба от 
2016 г. 

Педагогика  60 часа 60 часа 60 часа 
Психология  60 часа 45 часа 60 часа 
Приобщаващо образование - - 15 часа 
АВИТО (1995 г. и 1997 г.) 
ИКТ в обучението и работа в 
дигитална среда (2016 г.) 

60 часа 15 часа 30 часа 

Методика на обучението 120 часа 60 часа 90 часа 
Общо часове за теоретична 
подготовка 

300 часа 180 часа 255 часа 

Задължителноизбираема 
подготовка 

2 уч. дисц. X 
20 часа = 40 
часа 

2 уч. дисц. X 
15 часа = 30 
часа 

4 уч. дисц. X 30 
часа = 120 часа 
+1факултативна 
дисц. Х 15 часа  

Практическа подготовка    
Хоспитиране  60 часа 30 часа 30 часа 
Текуща педагогическа 
практика 

60 часа 45 часа 60 часа 

Преддипломна педагогическа 
практика 

100 часа 75 часа 90 часа 

Общо часове за 
практическа подготовка 

220 часа 150 часа 180 часа 
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учебни дисциплини и вида на практическата подготовка, колкото в
изискуемия минимум учебни часове предвидени за придобиване на
професионална квалификация ,,учител”. Тревога буди фактът, че
предвиденият общ хорариум на часовете за теоретична подготовка в
наредбата от 1995 година, който възлиза на 300 часа е намален в
наредбата от 1997 година и спада до хорриум от 180 часа.
Намалението тук е драстично и се изразява в обем от 120 часа. В кой
от случаите може да се очаква формиране на по-високо равнище на
теоретичната компетентност на учителите – когато теоретичната им
подготовка се базира на 300 часа задължителен хорариум, или когато
е основана на 180 часа задължителен хорариум?  Подобна е
ситуацията с хорариума на часовете за практическа подготовка.
Общият брой на часовете за практическа подготовка от 220 часа (1995
г.) е намален на 150 часа (1997 г.). Следва недвусмислено да зададем
въпрос на компетентните органи изработили и утвърдили настоящия
нормативен документ – Какви промени са настъпили в
професионалните роли и функции на учителя, в държавните
документи за образователно съдържание, в организацията и
провеждането на процеса на обучение в българското училище за
последната година (визираме 1996 г.) и др., които позволяват
хорариума на часовете от теоретичната подготовка на бъдещите
учители да бъде намален със 120 часа, а на практическата подготовка
със 70 часа? Ще съдейства ли намаляването на броя на часовете за
придобиване на професионална квалификация ,,учител” за
повишаване качеството на подготовка на съвременните български
учители? Може ли с такъв малък хорариум учебни часове да се обучат
педагогически компетентни учители, конкурентноспособни на
европейския трудов пазар? Не е ли това един от ключовите проблеми,
които възпрепятстват учителя да реализирана ефективно
педагогическото взаимодействие с учениците?

Проблемът с намаляването на броя на часовете в процеса на
подготовката на българските учители и рефлексията му върху
резултата от тази подготовка е диференциран от редица български
изследователи – М. Илиева, Б. Господинов, И. Петкова и др.

По отношение на педагогическата подготовка, М. Илиева
разкрива взаимовръзка между процеса на нейното изграждане и
резултата от този процес. Тя изтъква, че педагогическата подготовка
в своята същност е необходимо да се разбира като ,,обучение, което
осигурява висша квалификация за определена професионална
реализация” (Ilieva, 1987, с. 7). В този аспект посочваме, че процесът
на обучение за придобиване на професионална квалификация
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,,учител”, е необходимо да бъде така организиран и проведен от
висшето училище, че в най-висока степен да гарантира формирането
на професионалнопедагогическа компетентност в обучаемите. Може
ли да се оптимизира процесът на формиране на висока
професионалнопедагогическа компетентност чрез намаляване на
броя на часовете за теоретична и за практическа подготовка на
бъдещите учители? Подобни въпроси към разписващите
нормативната уредба задава И. Петкова. Тя се обръща към тях със
следните въпроси ,,Какво качество на образователния процес очакват
при едни такива промени в учебното съдържание? Може ли да се
подготви един учител за своята професия с такъв хорариум от
часове?” (Petkova, 2012, с. 104-105).

Търсейки причинно-следствена връзка между процеса на
формиране на педагогическа компетентност и резултата от този
процес, изразяващ се в качеството на преподавателската дейност на
учителите, Б. Господинов разкрива наличието на корелация между
качеството на педагогическата подготовка на учителите и качеството
на образователната система в България. В този аспект Б. Господинов
изтъква, че ,,липсата на адекватна и като продължителност, и като
съдържание първоначална педагогическа подготовка на учителите у
нас е един от най-съществените фактори за незавидното състояние
на българското образование “ (Gospodinov, 2009, с. 68). Лансира се
идеята за наличие на тясна взаимовръзка между обхвата,
съдържанието, задълбочеността и продължителността на
теоретичната и практическата подготовка на учителите и качеството
на професионалната им дейност. Може ли да се очаква, че един учител
с ниско равнище на своята педагогическа компетентност, придобита
в резултат на редуцираната продължителност на обучението му в
университета, ще реализира високоефективен процес на обучение
със своите ученици в училищната практика?

В наредбата за държавните изисквания за придобиване на
професионална квалификация ,,учител” от 2016 година откриваме
заявена воля на законодателния орган, създал и утвърдил тази
нормативна уредба, за оптимизиране на процеса за формиране на
първоначална педагогическа компетентност на учителите. Стремежът
към повишаване на качеството на педагогическата подготовка на
учителите може да се открие както в увеличения брой на часовете за
теоретична подготовка, така също и в увеличения брой на часовете
за практическа подготовка (графа 4 от таблица 1). В сравнение с
изискванията на предходната наредба (от 1997 г.), общият хорариум
на часовете за теоретична подготовка е увеличен със 75 часа и



TRAKIA  UNIVERSITY - STARA ZAGORA

18

нараства от 180 часа на 255 часа в наредбата от 2016 г. Нарастването
е съществено, но отбелязваме факта, че то все още не е изравнено с
хорариума от часове предвиден в наредбата от 1995 година (300 часа).
Увеличаването на броя на часовете за практическа подготовка също
бележи ръст. От 150 часа в наредбата от 1997 г., часовете за
практическа подготовка са увеличени с 30 часа и достигат хорариум
от 180 часа в наредбата от 2016 г. Хорариумът на тези часове също
не е изравнен с този от 1995 г., който възлиза на 220 часа. Има
основание да считаме, че с оглед увеличения хорариум на часовете
за първоначална педагогическа подготовка, равнището на
педагогическа компетентност на начинаещия учител ще се повиши.
Остава отворен въпросът кое в организацията, провеждането и
управлението на образователния процес от 1995 г. до настоящия
момент се е променило в такава посока, че да позволява с намален
хорариум на на теоретичната и на практическата подготовка, висшите
училища да подготвят високо компетентни учители?
Професионалните роли и функции на съвременния учител
непрекъснато разширяват своя обхват и същност. Освен обучението,
възпитанието и социализацията на децата и учениците, от него се
изисква да формира у тях инициативност и предприемачество, да
работи за формирането и развитието на ключови компетентности,
да реализра подкрепа на личностното им развитие, да осъществява
идеите на приобщаващото образование. Това са идеи продиктувани
от променените условия на съвремието и регламентирани от
общоевропейски нормативни документи. В учебния план на
наредбата от 2016 г. са предвидени 15 учебни часа по Приобщаващо
образование. В рамките на отредените 15 часа е необходимо бъдещите
учители да придобият педагогическа компетентност за реализиране
на приобщаващо образование в педагогическата си практика.
Възможно ли е която и да е компетентност да бъде формирана в
рамките на учебна дисциплина с хорариум от 15 часа? В този аспект
може ли да считаме, че българският учител е съизмерим като ниво
на компетентност на своите колеги от другите държави в Европейски
съюз? Целесъобразно ли е с такова равнище на подготовка на
съвременния български учител да се постигне една от идеите, която
представя Е. Василева за ,,хуманизиране на образователното
пространство в неговата пълнота, ориентирано към личността на
ученика, към нейното настояще и перспективи за бъдещето
й?”(Vasileva, 2004, с. 104). Може ли академичната подготовка на
учителите, реализирана чрез настоящия хорариум учебни часове, да
бъде гаранция за високо качество и ефективност на техния
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професионален труд? Ще съумее ли българският учител да отговори
на изискванията за реализиране на нова образователна политика
основана на идеите за висока ефективност, хуманност, креативност,
инициативност, конкурентност? Отговорите на тези въпроси
очакваме да получим в проекцията на времето.

За успешната подготовка на учителя е необходимо да бъде
създадена професиограма на професията. Почти за всички
съвременни професии съществуват професиограми, в които се
предявяват изисквания както към подбора на кандидати за обучение,
така също и към тяхната подготовка и реализация на пазара на труда.
На особеностите на учителската професия и взаимодействията, в
които влиза учителят в процеса на своята професионална реализация,
посвещава своите търсения български научен колектив под
ръководството на С. Жекова. Авторите популяризират своя ,,модел
на единната педагогическа система ,,учителска професия”. Съобразно
този модел учителската професия се разглежда като една добре
структурирана система с ясно диференцирани и йерархизирани нива
на взаимодействие. Моделът включва четири подсистеми и
обособените взаимовръзки между тях. Подсистемата А1 предполага
взаимодействия от типа: учител – урочна/извънурочна работа; учител
– ученик. Подсистемата А2 регламентира взаимодействията на
учителя с компонентите на вътрешната училищна среда. Тя
предполага взаимодействия от типа: учител – учител/учителски
колектив; учител – условия на микросредата в училище.
Подсистемата А3 включва взаимодействията на учителя с външната
среда, които са от типа: учител – родителска общност; учител –
обществени организации. На най-високото йерархично равнище на
взаимодействие са поставени компонентите на подсистемата А4. Тази
подсистема регламентира взаимодействията на учителя с
висшестоящите институции (Zhekova i kol., 1981). В този опит за
създаване на професиограма са визирани взаимодействията, в които
влиза учителят, но не се посочват конкретни изисквания нито към
личностните особености, нито към подбора, подготовката и
компетентността на кадрите, които упражняват учителската
професия.  По отношение на създаването на професиограмата Д.
Василев, Я. Мерджанова изтъкват, че професиограмата на професията
включва системата на описание на изискванията, които дадена
професия предявява към подготовката на човека, който ще я
упражнява. Всяка професиограма включва: основна част – за тези,
които ще избират дадената професия и допълнителна част –
включваща изискванията към тези, които реализират
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професионалния подбор за дадена професия. Съставни части на
професиограмата са медикограмата (описваща изискванията към
здравето на този, който ще я упражнява и противопоказанията за
нея), психограмата (описваща изискванията на професията към
психиката на този, който ще я упражнява и ограниченията за нея),
социограмата на професията (описваща изискванията към социално-
педагогическия облик на този, който ще я упражнява и ограниченията
за нейната успешна реализация) (Vasilev, Merdzhanova, 2003, с. 68-
69). Съотнесени към учителската професия, посочените компоненти
на професиограмата биха могли да имат следното съдържание:

Медикограмата на професията учител следва да включва
определен минимум медицински изисквания, които имат съществено
значение за здравословното състояние на избиращия и на
практикуващия учителската професия.

Психограмата на професията учител следва да включва онези
минимални изисквания на професията към психическото състояние
на избиращия и на практикуващия учителската професия, които биха
повлияли върху психическото състояние на обучаваните.

Социограмата на професията учител следва да включва
основните социално-морални характеристики (качества) на
личността, която избира да се подготви за учител, както и на
личността, която практикува учителската професия.

Като компонент на професиограмата на учителската професия
следва да присъстват комплекс от основни изисквания към неговата
професионална подготовка и квалификация.

Обосноваването на надеждна професиограма на учителската
професия би съдействало за оптимизиране на процесите на селекция,
академична подготовка и професионалната реализация на
българските учители.

Тенденции в квалификацията на българските учители:
За пълноценно реализиране на идеите, заложени в Европейската

квалификационна рамка за учене през целия живот и повишаване на
компетентността и конкурентноспособността на педагогическите
кадри на пазара на труда, е разработена Наредба за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти (Naredba 12, 2016 г.). Наредбата в
съответствие с чл.77. (1) предвижда атестиране на учителите на всеки
4 години. Нормативната уредба регламентира Стандарт за
квалификационната дейност, чрез който се осъществява перманентна
квалификационна дейност на педагогическите кадри, която се
удостоверява чрез документ, посочващ придобитития в резултат на
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обучението брой кредити. Тези нормативни документи поставят
учителската професия сред приоритетно развиващите се професии
в България. Заявена е ангажираност на държавата по отношение на
повишаване компетентността на кадрите осъществяващи процесите
на обучение, възпитание, социализация, подкрепа на личностното
развитие на младото поколение българи. Не винаги заявеният
приоритет се превръща в реализиран приоритет. На лице са някои
основания в нормативната уредба, които ни провокират да считаме,
че добрите намерения по посока на адекватно атестиране на
учителите е възможно да останат само на равнище намерения, а
реализацията да бъде различна от заявената. Едни от основанията
може да се открият в точковата система и във формулата за оценяване
на педагогическата компетентност на учителите (чл. 82, Naredba №12,
2016 г.).

В чл. 82 на Наредба №12/2016 г. е посочено, че атестираните се
оценяват с 1 точка, когато ,,знанията и уменията на оценяваното лице
имат необходимост от подобрение с цел ефективно изпълнение на
длъжността”. В този случай нормативният документ посочва, че са
налични дефицити в професионалната компетентност на учителя,
но не подсказва на оценяващите в каква посока е необходимо да
търсят тези дефицити, нито в какво ще се изразява тяхното
,,подобрение”. Знанията и уменията са нематериален продукт и не е
възможно да бъдат подобрени. Те може да бъдат формирани,
усъвършенствани, обогатени, но не и подобрени. Наредбата
регламентира, че 1,5 точки ще се поставят, когато ,,оценяваното лице
има необходимите компетентности, съответстващи на
професионалния му профил, които позволяват да изпълнява
изискванията към заеманата длъжност, и когато децата и учениците
постигат очакваните резултати от обучението”. В резултат на това
съждение следва да се запитаме – Има ли място в училищната
практика учител, който не притежава необходимите компетентности,
които се съотнасят към професионалния му профил? Има ли място в
училищната практика учител, който няма базова компетентност да
изпълнява изискванията към заеманата от него длъжност? Има ли
място в училищната практика учител, чиято професионална дейност
не съдейства за постигане на очакваните резултати от неговите
ученици? Явно отговорът, съобразно тази наредба е ,,да” и това ще
бъде онзи учител, който ще бъде положително оценен от
атестационната комисия, като му бъде присъдена 1 точка, заради
неговата педагогическа некомпетентност. На него ще му бъде
препоръчано да ,,подобри” нещо, което не притежава. А неговият
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колега, който отговаря на базови изисквания за упражняване на
професията ще бъде оценен вместо с 1 точка, с 1,5 точки. Твърде
субективно е изяснен и смисълът на оценяването на учителя с 2 точки.
В чл. 82 (3) т. 3.2. е посочено, че се поставят 2 точки ,,в случаите,
когато дейността на оценяваното лице надвишава изискванията за
изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на децата
или на учениците надвишават очакваните, притежаваните
професионални компетентности позволяват ефективно изпълнение
на длъжността”. В наредбата не се визира какво означава
надвишаване на изискванията за изпълнение на професионална
длъжност, или надвишаване на очаквани резултати от обучението.
Какво и с колко трябва да бъде надвишено и как трябва да бъде
регистрирано надвишението, за да бъде оценен учителят с 2 точки?
Не е посочено кое изпълнение на дейността на учителя трябва да се
определи като ефективно и кое като неефективно. В този аспект се
отваря хоризонт за свободно интерпретиране на критериите за
оценяване от членовете на атестационната комисия и субективно
оценяване на учителя и на неговия труд.

В чл 82 (7) на Наредба №12 е посочена формулата за
изчисляване на окончателния резултат в атестационната карта. Тя
има следния вид:

ОР = 0,25 СО + 0,75 ОАК, където:
ОР – окончателен резултат; СО – самооценка на атестирания; ОАК –
оценка на атестационната комисия.

В наредбата не се посочва как е определена тежестта на всеки
компонент от формулата, имаща отношение към получаването на
окончателния резултат. Защо тежестта на самооценката е значително
по-малка от тежестта на оценката (0,25/0,75)? Когато съвременната
образователна парадигма поставя акцент върху субект-субектния
подход, не е ли целесъобразно този подход да се прилага и в процеса
на оценяване на учителския труд? В този аспект би следвало оценяван
и оценяващ/и да се възприемат като равностойни субекти. Би било
целесъобразно стойността на самооценката и стойността на оценката
във формулата за изчисляване на окончателния резултат да бъдат
равнопоставени 50%/50%. Не се отчита факта, че чрез този начин на
атестиране се създава възможност за действие на т.нар. ефекти в
доцимологията. Особено за действието на описаните ефекти на
съвкупността, на ореола, на пола и др. (Andreev, 2001, с. 261-262).
Като се отчете липсата на мандатност на директорите в българските
училища и детски градини, както и факта, че директорът е неизменен
член на атестационната комисия, съществува реален риск от
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създаване на зависимост на кариерното развитие на учителя от
благоразположението на неговия директор. Чрез настоящата наредба
се увеличава зависимостта на учителя от властта на директора. Дава
се възможност (облечена в нормативна рамка) за получаване на висока
атестационна оценка от учители, които се ползват от благоволението
на директора, без да са носители на висока професионална
компетентност. От тях, в много случаи, би се изисквало да бъдат
,,послушни“, покорни, солидарни с действията и решенията на
директора без да анализират целесъобразността им, за да бъдат
атестирани с висока оценка. А какво би се случило в процеса на
атестиране с онези учители, които са непримирими към неправдата,
към неспазване на законови разпоредби и злоупотреби с власт от
страна на техните директори? В оценката на техния труд лесно би се
посочило, че знанията и уменията им ,,имат необходимост от
подобрение“ и вероятно биха били оценени с най-ниската оценка.

Като едно съвременно ефективно средство за оценяване на
професионалната компетентност в научната литература се разглежда
професионалното портфолио, което не е визирано в настоящата
наредба. Според М. Стефанова ,,Основната характеристика на
пртфолиото се свързва с неговата (само)оценителна функционалност
за презентиране на възможно най-доброто като достижение и като
потенциал на един или друг индивид – субект в училищно-
образователното взаимодействие (ученик, учител или който и да е
училищен специалист, а също и самата училищна институция като
съвкупен субект)“ (Stefanova, 2013, с. 3). Професионалното учителско
портфолио може да се разглежда като надеждно средство за обективна
оценка на неговия труд. То се създава от учителя. В него той включва
доказателствен материал удостоверяващ динамиката на своето
професионално развитие и кариерно израстване. Регистрира
равнището на своята теоретична и методическа подготовка, урочната,
извънкласната и обществената си дейност. Професионалното
учителско портфолио е рефлексивно средство, което подпомага
процеса на (само)оценяване на учителя. Портфолиото дава
възможност за по-обективното атестиране на учителя в контекста на
търсене на съответствие между неговата професионална дейност и
професионалния му профил, съответствие между постиженията на
неговите ученици и изискванията на държавните образователни
стандарти, съответствие между постигнатите от него и от неговите
ученици резултати и стратегията за развитие на училищната
институция и др. Посредством професионалното портфолио учителят
би могъл да бъде оценен по отношение на: перманентно повишаване
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на квалификацията, прилагане на иновативни методики на
преподаване, използване на съвременни дидактически методи,
участия в програма за учителска мобилност (Еразъм+), участия в
научни форуми, участия в семинари, в уъркшопи, участия в
международни и национални проекти, участия в обществено значими
инициативи, постижения на подготвени от него ученици на
престижни олимпиади, конкурси и състезания, ефективни
взаимодействия с обществени организации и други активности
имащи пряко отношение към професионалния му профил.

Дали би бил оценен по-обективно учителският труд, ако
атестацията се извърши от цялата колегиална общност в училището,
а не от няколко човека, между които и личността на директора? Дали
ще се обективира оценката ако бъде формирана посредством
самопрезентирането от учителя на своето професионално портфолио,
съпроводено с необходимия доказателствен материал, пред членовете
на педагогическия съвет? Защо законодателният орган
конкретизиращ процедурата по атестиране изключва възможността
учителят по убедителен начин да представи пред колегиалната
общност, с която ежедневно си взаимодейства, резултатите от
перманентното повишаване на своята теоретична компетентност и
доказателствен материал за равнището на достиженията на своите
ученици, и въз основа на това да получи адекватна атестационна
оценка за професионалното си развитие? Безпристрастността и
адекватността на окончателната атестационна оценка на учителя биха
се гарантирали от провеждането на процедура гарантираща таен вот,
по ясно разписани критерии, даден от всеки член на педагогическия
съвет. Така би се елиминирала възможността за субективно оценяване
на професионалната компетентност на учителя от директора и
няколко приближени до него лица. Всички членове на педагогическия
колектив (включително и атестирания) равностойно биха имали
възможността да поставят оценка, на базата на реални доказателства,
за професионалното развитие и  успехи на своя колега.

Логично е да попитаме ще реализират ли ефективно целта, с
която са създадени настоящите документи, касаещи повишаване на
професионалната компетентност на учителите и оценката на техния
труд? Можем ли да бъдем сигурни, че посредством изискванията на
Наредба №12/2016 г. учителите ще получат адекватна оценка на своя
професионален труд? Отговорите на тези въпроси ще проследим в
следващите четири години, тъй като такъв срок за атестиране на
учителя е визиран в настоящата наредба.
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Интерес представлява самата скала за атестиране на учителите,
съобразно горецитираната наредба №12, чл 82 (8). Атестирането се
извършва в съответствие с пет степенна скала изразена с цифров и
словесен еквивалент, чиито степени формално извършват класиране
на учителите по компетентност, но не дава ясна представа за
конкретни показатели и техните измерители, по които е извършено
сравнението и в резултат на това съответното класиране на учителите.
Посочена е следната скала за атестиране на учителите:

1.,,образцово изпълнение“ – окончателен резултат от 45 до 50
точки;

2. ,,надминава изискванията“ – окончателен резултат от 40 до
44,99 точки;

3. ,,отговаря на изискванията“ – окончателен резултат от 35 до
39,99 точки;

4. ,,отговаря частично на изискванията“ – окончателен резултат
от 30 до 34,99 точки;

5. ,,съответства в минимална степен на изискванията“ –
окончателен резултат от 25 до 29,99 точки.

По отношение на оценяването в обучението М. Андреев
изтъква, че ,,в различните системи за оценяване постиженията се
считат за неуспешни при владеене на учебното съдържание от 50%
до 70%. Колкото повече се върви от нормативно към критериално
оценяване този процент нараства“ (Andreev, 2001, с. 257). Когато
интерпретираме горепосочената скала  съобразно оценяването на
учителския труд в съответствие с предварително зададени критерии
(изисквания), може да се очаква, че минималната положителна оценка
ще се поставя, когато учителят отговаря на 70% от поставените
изисквания. Този баланс в скалата за атестиране на учителите не е
постигнат. Минималната положителна оценка е съобразена с
изискването за 50% съответствие със зададените критерии. Авторите
на скалата не са предвидили как ще се вербализира оценката на онези
учители, за които е установено, че педагогическата им компетентност
е по-ниска от минималния предвиден праг от 25 точки (под 50%
съответствие със зададените критерии). Това означава ли, че самата
наредба ще създава възможност за прикриване пред управленските
органи от РУО и МОН на истинското състояние на равнището на
педагогическата компетентност на някои учители попаднали по
силата на случайни обстоятелства в училищната практика? Визираме
проблема с недостига на учителски кадри в цялата страна и реалната
опасност училищните директори да назначат на работа всеки
кандидат представил им необходимият документ за учителска
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правоспособност без да имат възможност за извършване на подбор
на кадрите, поради техния дефицит. Така създадената скала за
атестиране на учителите предвижда всички атестирани да получат
положителна оценка.

Оценка ,,образцово изпълнение“ се поставя на учителя за
съответствие на неговата професионална компетентност от 100%-
90% с предвидените критерии.

Оценка ,,надминава изискванията“ се поставя на учителя за
съответствие на неговата професионална компетентност от 89%-80%
с предвидените критерии.

Оценка ,,отговаря на изискванията“ се поставя на учителя за
съответствие на неговата професионална компетентност от 79%-70%
с предвидените критерии.

Оценка ,,отговаря частично на изискванията“  се поставя на
учителя за съответствие на неговата професионална компетентност
от 69%-60% с предвидените критерии.

Оценка ,,съответства в минимална степен на изискванията“ се
поставя на учителя за съответствие на неговата професионална
компетентност от 59%-50% с предвидените критерии.

Интервалите между отделните степени са равномерно
разпределени. В този аспект бихме обобщили, че скалата е добре
балансирана. Акцентираме върху факта, че не е предвидена степен
,,не съответства на изискванията“, когато точковият бал получен от
учителя е под 25 точки. Не може да се твърди, че е постигнат
необходимият баланс по отношение на поясненията на авторите на
наредбата, (които би следвало да внасят необходимата яснота за
съдържанието на отделните степени) към оценяващите и
оценяваните,. Вербалните пояснения към отделните степени на
скалата за окончателна оценка изобилстват от думи и изрази, които
изключват възможността за точно измерване. Те са предпоставка за
създаване на субективна представа за професионализма на
атестирания учител. Като пример в това отношение могат да се
посочат изразите използвани в чл. 82 (8) на Наредба 12/2016 г.

Атестационна оценка ,,образцово изпълнение“ ще получи
учителят, когато неговата дейност  ,,в значителна степен допринася
за напредъка на децата и учениците“ (чл.82 (8) 1.) Остава отворен
въпросът как атестационната комисия и оценяваният ще
интерпретират понятието ,,значителна степен“? Може ли тя да бъде
точно измерена? С какъв зададен критерий (еталон) ще сравнят и
измерят ,,значителната” степен в напредъка на децата и учениците?
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Атестационна оценка ,,надминава изискванията“ ще се поставя
на учител, за който ,,едновременно са установени знания и умения,
които в преобладаващата част надвишават определените в
професионалния профил“ (чл.82 (8) 2.). За всеки педагог е ясно, че
знанията и уменията не се формират едновременно и не може да се
измерят едновременно. Известно е, че знанията се свързват с
усвояването на ,,факти, понятия, теории, закони, правила, модели,
дефиниции, концепции, подходи и засягат всички области на науката.
В тях е систематизиран и обобщен цялостният опит на човечеството
в процеса на неговото развитие. Уменията се структурират върху
основата на по-рано овладени знания и опит. Те се характеризират
със съзнателност, преднамереност, плановост, вариативност,
резултативност. Уменията могат да бъдат както практически, така и
умствени“ (Teneva, 2012, с. 79). Изказаното становище визира
различието по отношение на съдържанието на двете понятия.
Процесите на усвояване на знания и формиране на умения не се
характеризират с едновременност, а с последователност.
Формирането на умения се базира на комплекс от базисно овладени
знания и има надграждащ характер. Авторите на наредбата не
посочват как точно може да бъде измерена ,,преобладаващата част“,
в която знанията и уменията на учителя надвишават определените в
професионалния профил. Не е ясно какво, с какъв сравнител ще бъде
измерено и в каква степен трябва да преобладава. Не се посочва какъв
е критерият за ,,преобладаване“ на знания и умения.

Атестационна оценка ,,отговаря на изискванията“ ще се поставя
на учител, за който е установено, че ,,показаните знания и умения
съответстват на професионалния профил; ако има неизпълнени
задачи, неизпълнението им е предизвикано от независещи от лицето
обстоятелства (чл.82 (8) 3.). Знанията и уменията са нематериален
продукт, който не може да бъде ,,показан“. Те могат да бъдат
демонстрирани чрез проявленията на оценявания субект. Смисълът
на тази атестационна степен е лишен от състоятелност, тъй като всеки
практикуващ учител би следвало да притежава комплекс от знания,
умения, компетентности, които съответстват на професионалния му
профил. В противен случай той не би имал място в системата на
образованието. Несъстоятелността на тази степен от атестационната
скала може да се потърси и в предвидената възможност за
неизпълнение на поставените задачи от страна на атестирания
учител. Интерес би представлявало да се потърсят и анализират
наредби за оценяване на труда на работещите в други икономически
сфери, за да се установи предвижда ли се в тях работникът да се
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атестира с оценка ,,отговаря на изискванията“, когато не изпълнява
поставените му задачи. Сферата на образованието толкова
незначителна и маловажна ли е, че да се позволява на учителите да
не изпълняват поставените им задачи и това неизпълнение да бъде
положително оценено от атестационните комисии и прикрито под
обяснението ,,независещи обстоятелства“? Не е ли това предпоставка
ниските резултати от обучението на учениците да се счита за
независещо от качеството на професионалната компетентност на
учителя, а да се обяснява чрез ниската мотивация за учене на
учениците (която може да се повлияе в положителна степен от
учителя), чрез особености на етноса, към който принадлежи
ученикът, чрез възрастови особености на учениците, чрез
несъвършенства на училищните учебници и други ,,независещи от
учителя обстоятелства“?

Атестационна оценка ,,отговаря частично на изискванията“ ще
се поставя на учителя, когато ,,по-голяма част от показаните знания
и умения съответстват на професионалния профил, а за останалите
е необходима допълнителна квалификация и подкрепа“(чл.82 (8) 4.).
Възможно ли е знанията и уменията да се разделят на части? Не
става ясно какъв е критерият за измерване на ,,по-голяма част“ от
знанията и уменията, които е необходимо да съответстват на
професионалния профил на учителя. Какъв е неговият
професионален профил след като няма утвърдена професиограма на
учителската професия? Кои знания и умения се визират в наредбата,
след като освен тях, се посочват и ,,останалите“, за които е
необходима допълнителна квалификация и подкрепа? В посочения
параграф са използвани и други изрази, които утвърждават
невъзможността на атестационната комисия, а и на самия атестиран
учител за точно измерване. Като примери в това отношение може да
се посочат изразите ,,изпълнени са някои критерии от областите на
професионална компетентност“, ,,изпълнението на дейностите в
малка степен допринася за постигане на поставените в стратегията
за развитие на детската градина или училището цели и задачи и
отговаря частично на изискванията към длъжността“. Учител,
който не отговаря на изискванията за професионална компетентност,
който не допринася чрез дейността си за постигане на целите и
задачите на образователната институция не би следвало да бъде
положително атестиран. Липсата на конкретни и точно измерими
критерии създава условия за субективизъм в оценяването на учителя.

Атестационна оценка ,,съответства в минимална степен на
изискванията“ ще получи учителят ако ,,показаните знания и умения
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в минимална степен съответстват на професионалния профил и е
необходима допълнителна квалификация и методическа и
организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината
от критериите по областите на професионална компетентност“ (чл.
82 (8) 5.). По-нататък в текста на същия член и параграф е посочено,
че резултатите от дейността на учителя ,,не допринасят за
постигане на поставените в стратегията за развитие на детската
градина или училището цели и задачи“. Тук следва да зададем
няколко състоятелни въпроса. Как точно ще бъде измерена
минимална степен на съответствие на знанията и уменията на
учителя с професионалния му профил? Колко точно са критериите
по областите на професионална компетентност на учителя, за да може
със сигурност да се твърди, че той е носител на по-малко от
половината от тях? Може ли да се счита, че учител, който чрез
професионалната си дейност не допринася за реализиране на
поставените цели и задачи, съответства на изискванията поставени
към него?

В чл.76. (4) на Наредба 12/2016 г. са посочени целите на процеса
на атестиране, едни от които са:

1. установяване на постигнатите от педагогическите
специалисти резултати от дейността им;

2. повишаване качеството на образованието на децата и
учениците;

3. мотивиране на педагогическите специалисти за
професионално усъвършенстване чрез повишаване на
квалификацията.

Разписана по настоящия начин ще успее ли наредбата да
реализира адекватно заложените цели на процеса на атестиране на
учителя? Ще може ли реално да се установи равнището на
постигнатите резултати от учителския труд? Ще съдейства ли така
проведеното атестиране за повишаване качеството на образователния
процес?  Получената атестационна оценка чрез своята точност и
безпристрастност ще мотивира ли учителя към повишаване на своята
професионална компетентност?

Заключение:
Българската образователна система не е сред най-ефективните

в Европа и се нуждае от реформиране. За успешната реформа е
необходима не само промяна в нормативната уредба. Част от
реформата се отнася до състоянието на педагогическата
компетентност на педагогическите кадри и възможностите за нейното
повишаване. Не би могла да се реализира ефективна промяна в
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образователната парадигма  без наличието на промяна в съзнанието
на човешкия ресурс призван да реализира реформата. Подготовката
и квалификацията на българския учител е необходимо да бъде
синхронизирана с общоевропейските изисквания в тази посока. В
нашите училища е необходимо да работят такива професионалисти,
чиято педагогическа компетентност да бъде съизмерима с тази на
учителите от водещите европейски образователни системи. Към
реализиране на  визираната цел е необходимо да бъде насочена
дейността на законодателният орган създаващ нормативната уредба
регламентираща посоката на развитие на българската образователна
система. Необходимо е нормативните документи да бъдат така
разписани от компетентните органи, че да не будят обърканост и
двусмислие в съзнанието на онези, които трябва да ги прилагат.
Високото качество на професионалната дейност на учителя
рефлексивно се съотнася към ясно зададените в съответната
професиограма правила за сполучлив подбор на желаещите да се
посветят на учителската професия, адекватната на съвременните
изисквания академична и практическа подготовка, перманентното
повишаване на професионалната квалификация на учителите.
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НАКАЗАНИЯТА И ПООЩРЕНИЯТА В УЧИЛИЩНИТЕ
ПРАВИЛНИЦИ НА БЪЛГАРСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВАРНА ОТ  70 -ТЕ

ГОДИНИ  НА ХІХ в.  ДО  20-ТЕ  ГОДИНИ  НА ХХ в.
Веселин  Димитров Михалев

PENALTIES AND INCENTIVES IN THE SCHOOL
REGULATIONS OF THE BULGARIAN AND GREEK

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN VARNA OF THE 70s OF
THE 19th  CENTURY TO THE 20s OF THE 20th  CENTURY

Veselin Dimitrov Mihalev

Abstract: The problem of the application of the system of penalties
and incentives in the Bulgarian and Greek schools in Varna is not
sufficiently researched in the scientific and pedagogical literature, because
of that, in some school regulations are given only penalties to students,
and the incentives are hardly affected. In the current article an attempt is
made for the source of knowledge in pedagogical research of archival
historical documents in the Bulgarian language and in the Greek language,
proving the school’s practice of educational institutions surveyed penalties
and incentives of the students. The study aims to outline, on the one hand,
the scope of the diversity and, on the other hand, the various forms of
educational impact associated with their application during the researched
period.

Key words: encouragement, punishment, school, teacher, students,
teaching, disciplinary regulations, discipline.

Най-доброто средство за възпитание  е
надеждата за награда и страха от наказание
Сава  Доброплодни

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Първите писмени училищни правилници, които регламентират

въпросите, свързани с наказанията и поощренията в българските и
гръцките училища във Варна, датират от началото на 70-те години на
ХІХ в. Те са разработени от учители и членове на училищни
настоятелства. Тяхното въвеждане е в резултат на осъзната
необходимост от регламентирани правила и забрани с цел
подобряване на училищния ред. За постигане на целите на
педагогическото изследване е приложен инструментариум, който е
в контекста на общоприетите в педагогическата историография
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методи - архиварски, фактографски, краеведски и проучване на
училищна документация, свързана с дейността на изследваните
образователни  институции  във  Варна  през  посочения  период.

2. НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ
УЧИЛИЩА

Важно средство за възпитателно въздействие върху поведението
на учениците в обществено-килийното българско училище във Варна
през 70-те години на ХІХ в. е ,,фалагата“ и „наказателните табелки”
с надписи: „лъжец”, „крадец”, „смутител”, „блядословец” и
„невнимателен”. Използването на фалагата като атрибут на
възпитанието се явява главно средство за въздействие. Наказанието
на килийните ученици посредством нея носи белега на средновековна
строгост. Тази проста и страшна вещ често всява истински ужас и
служи за връзване краката на наказания с бой ученик. За страха от
нейното прилагане варненски килийни ученици искрено споделят:
„Кога погледнахме това страшило - фалагата, тръпки ни побиваха”
(Tserov, 1914:  с.9). Наказаният от взаимния учител ученик в
зависимост от тежестта на извършеното провинение трябва да стои
прав с окачена на врата ,,наказателна табелка“ за определено време,
обърнат с лице към учениците, а в редица случаи той е развеждан от
негови съученици по улиците на града. Според И. Церов това
наказание има силно възпитателно  въздействие върху личността на
подрастващите  (пак  там).

В своята педагогическа дейност възрожденският учител Сава
Доброплодни остро осъжда боя като наказателно средство и е убеден,
че „най-доброто средство за възпитание е надеждата за награда
и страха от наказание” (пак там). За предприетите наказателни
мерки, свързани с осигуряване на дисциплината на взаимните
ученици във Варна, той пояснява: „Не беше позволено по пътя да
безчинстват, защото ги записваше определения надзирател и се
наказваха”  (цит. по Tserov, 1914:  с.9).

За въздействието на прилаганите наказания към провинените
ученици той  е дълбоко убеден, че при тяхното налагане учителят
трябва да съблюдава определена педагогическа мяра: ,,Нито
наказанията да ги уничтожават совсем, да ги правят като
добитъци”. С. Доброплодни издига своя възглед за възпитанието с
думите: „Най-добрата система за отхранване и възпитание е
когато человек употребява сладки речи и кротки средства”. Въпреки
убедеността си в него той не престава да си задава реторичния
въпрос: ,,Но дали могат само те да укротят твърдия и якия
характер на сегашните  деца?“  (Dobroplodni, 1852:  с.70).
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През  уч. 1862/1863 г. за първи път във взаимното българско
училище във Варна той въвежда три степени в скалата за оценяване
на поведението на учениците: „осъдително”, „долно” и „похвално”,
които заедно с провеждането на годишните изпити и награждаването
на най-добрите с поощрителни награди са част от онези класически
форми, които той оставя като педагогическо наследство. Поставянето
на най-високата оценка за поведение на взаимните ученици -
,,похвално“, по своята същност се разглежда като вид поощрение
към ученика, който според неговите изискванията трябва ,,с ревност
да дохожда в училище“ (пак там). С прилагането на класно-урочната
организация на обучение в българското училище се въвежда
четиристепенна скала за оценяване на поведението на учениците
от техните учители: ,,осъдително”, ,,долно”, ,,средно“ и ,,похвално”
(Tonev 1962: с.135). Поведението на учениците, оценено като
,,похвално“, се счита за най-висока степен на  поощрение от страна
на класните учители.

Оценяването на поведението на учениците присъства в
училищната практика на класните (гимназиални) образователни
институции във Варна от края на ХІХ в. Налице са определени
изисквания към тяхното поведение и прилежност, които са записани
в училищните  правилници.

В края на ХІХ в. в училищните правилници на варненската
държавна девическа гимназия ,,Мария - Луиза“ и  държавната мъжка
гимназия ,,Фердинанд І“ се въвежда шестстепенна скала за
оценяване на поведението на гимназиалните ученици: ,,примерно“,
,,похвално“, ,,добро“, ,,средно“, ,,укорно“ и ,,лошо“ (GVDGD, 1897:
с.178, GVDMG, 1897: с.34). При един сравнителен анализ на
поведението на ученичките от първи гимназиален клас на
варненската държавна девическа гимназия ,,Мария - Луиза“ през уч.
1897/1898 г. се установяват следните резултати от оценката на тяхното
поведение: ,,примерно“ - 50%, ,,похвално“ - 18%,  ,,добро“ - 18,4%,
,,средно“ - 7,8%,  ,,укорно“ - 3,5%   и  ,,лошо“ -  2,3%.

От направени изследвания на училищната документация през
уч. 1909/1910 г. поведението на момчетата от държавната мъжка
гимназия ,,Фердинанд І“ е оценено по петстепенна скала за оценка:
,,примерно“ - 67%,  ,,похвално“ - 17%,  ,,добро“ - 11%,  ,,средно“ -
2%   и  ,,укорно“ - 3%   (GVDMG, 1910: с.34).

В Дисциплинарния правилник от 1906 г. на варненската
държавна девическа гимназия ,,Мария - Луиза“ за проявено негативно
поведение от ученичките се предвижда налагане на най-тежката
дисциплинарна мярка ,,изключване“, като се дава възможност на
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родителите на наказаните ученички да обжалват решението на
учителския съвет пред  Министерството  на  народното  просвещение
(GVDDG, 1906: с. 28, 57).

На  ученици, които добре са усвоили учебния материал, по
време на провеждане на годишните изпити пред техните родители и
публика се раздават определен вид поощрителни награди - книги и
малки картини. Някои от тези класически форми представляват по
своята същност непреходно педагогическо наследство и дават
възможност за тяхното прилагане в днешната педагогическа практика
на съвременното българско училище.

Използвана форма за възпитание и стимулиране на
„прилежността” и моралните качества на взаимните ученици във
Варна през 70-те години на ХІХ в. е връчването на медал „орден за
похвала”, който представлява вид поощрителна награда. На най-
прилежните ученици се раздават кавалерии с надписи: „прилежен”,
„благонравен” и „разумен”. Кавалерията като отличителен знак се
дава както за поощрение на наградения ученик, така и за да послужи
за пример на останалите. Имената на най-добрите ученици и тези,
които „с ревност дохождат на училище”, се изписват на специална
,,таблица на честта“.

Учителят, според С. Доброплодни, трябва да познава
индивидуалните особености на всеки ученик и да подхожда към всеки
възпитаник по различен начин. През уч. 1863/1864 г. 12 ученици от
класното българско училище получават награди за ,,добра
прилежност и поведение“ от главния учител Доброплодни. При
определянето на тази прилежност той обръща особено внимание дали
ученикът с ,,ревност” идва на училище. Показателен в това
отношение е фактът, че през 1874 г. във варненското класно училище
„Св. св. Кирил и Методий” в края на годишните изпити ученикът
Ради Петров получава свидетелство с  надпис: „Награда  за  успех,
добро поведение  и  прилежност - 1874 г.”.

За принципа на прилагане на поощрителните награди
Доброплодни убедено пише: „ Награжденията  треба да са такива,
щото да не правят учениците лекоумни, горделиви и прочие“.  Според
него учителят трябва винаги да награждава доброто и да наказва
злото. Но всяко „награждение или наказание треба да става с
правда, да не ся предпочита  никой. Достойнството, разума, треба
да се хвали и награждава. И при наградата, и при наказанието
учителят трябва да е справедлив” (Dobroplodni, 1852: с.71-73).
Неговата философия за възпитанието на подрастващите се свежда
до възможността да привлече любовта им и да изгради у тях
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добродетели като почит и уважение, но не от страх заради самото
наказание, а от съзнание и вяра, че това ще ги направи по-добри.
Възгледите му за възпитанието към учениците се откриват в неговите
ключови думи: „Учителят трябва винаги да награждава доброто
и наказва злото”  (пак там).

Похвалата на ученици пред техните родители и
обществеността се явява вид поощрение, което в известен смисъл е
насочено и към съученици и присъстващи на годишните изпити. В
този аспект при награждаването на „превъзходните” варненски
ученици, обучавани в класното българско училище, в края на
годишните изпити С. Доброплодни прочита имената им пред
публика, което има силно възпитателно въздействие за  поощряване
на  учениковата  личност.

3. НАКАЗАНИЯ  И  ПООЩРЕНИЯ В ГРЪЦКИТЕ
УЧИЛИЩА

Главно средство за осигуряване на реда и дисциплината в
килийните гръцки училища във Варна през 70-те години на ХІХ в.,
така както и в българските се явява фалагата. Този факт доказва, че
телесните наказания и в тези училища също не са забранени. За
нейното използване като средство за превъзпитаване на
непослушните свидетелстват спомени на килийни ученици от Варна,
които искрено споделят: „Фалагата бе окачена и висеща над главите
на децата, по-застрашителна и от Дамоклиев меч” (ΘΒΐΔ, 1914:
с.57). От този текст се разбира, че нейното използване от учителите
като ,,атрибут“ се явява единственото възпитателно  средство.

Доказателства за  прилагането на това телесно наказание в
гръцките килийни училища през втората половина на ХІХ в. са
спомени на варненски граждани, съвременници  на гръцката килийна
просвета, публикувани в ,,Известия на варненското археологическо
дружество“, където те споделят: „Писмеността в гръцките училища
започвала обикновено след Псалтира със следния превод от гръцки
език: „Почни моя ръка добра, напиши букви добри, за да не бъдеш
бита, бъдеш и наказана и паднеш във фалагата. Зимно време, всяка
сутрин, учениците носели по едно дърво за печката, а на разпускане
всяка вечер декламирали на гръцки език: „Баща си почитам
коленопоклонно, майка си уважавам, послушен съм за всяка заповед
на първия си брат, сестра и баща. Обичайте се взаимно, бъдете
богобоязливи, почитайте царя, показвайте страхопочитание към
свещениците. Човек неграмотен е безплодно дърво. Учението е  по-
ценно от  злато и сребро. Лека ти нощ, благи  ни  учителю. И който
утре не дойде рано, на малките по 12 пръчки, на  големите  24, на
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протосхола1 48 и още 2 отгоре  за  благопожеланието. Всичко  50.
Амин” (пак там, с.56).

Осигуряването на реда и дисциплината на учениците във
взаимните гръцки училища във Варна е част от задълженията на
гръцките учители. Всяко тяхно провинение се санкционира със
съответното строго наказание. Ученици, които с действията си
нарушават установения ред, получават ,,наказателни табелки“ с
надпис: ,,бъбривец”, ,,немарлив” и ,,непослушен”. Други прилагани
наказания, свързани с проявено негативно поведение на учениците
в процеса на взаимоучителната организация на обучение, се свеждат
до: преместване на ученик в по-долна група, наказаният ученик
преписва части от книга и изписване името на проявения ученик на
,,дъската на безчестието”. Тези прилагани в гръцките взаимни
училища наказания  допринасят за формиране на качества и
добродетели у подрастващите - смиреност, мъдрост и прилежност,
а  чрез  тяхното прилагане  се  цели  осмиването на негативните им
постъпки.

През 70-те години на ХІХ в. за  първи  път  в  училищната
практика на класните  гръцки образователни институции, подобно
на българските, се въвежда оценка на поведение на учениците.
Срещат се случаи, в които ученици не се явяват на годишните изпити
по различни причини, а това рефлектира върху оценката за тяхното
поведение, което се оценява като  ,,лошо”.

За проявено негативно поведение на гръцки ученици от
първоначалните класове съобщава училищният настоятел Я. Флорис2

през 1864 г. в разширен доклад, който за целите на изследването е
преведен от гръцки на български език. В него той с тревога споделя
за възникнали проблеми, свързани с тяхното негативно поведение:
,,Мога да изразя своето недоволство от факта, че на тези годишни
изпити  имаме  ученици, които не желаят да се явят по  една или
друга причина, чието  поведение  ще  бъде обявено в началото на
следващата година като ,,лошо”, за  да се знае от всички, че
училището не е място за забавление, а място където освен усвояване
на знания се формират и личности”  (ΔΑ - Βάρνη, φ.82К ωπ.1  α. ε.
25,  σ. 1-3; 7-8).

През 1891 г.  Хараламбос  Ламбридис3 - директор на гръцкото
трикласното мъжко училище, също споделя за съществуване на
личностни проблеми във взаимоотношенията между момчетата,
които са следствие от проявеното им негативно поведение. От
изнесената информация в доклада му пред членовете на гръцката
община и училищното настоятелство става ясно, че според него
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допуснатите отсъствия на учениците от втори клас са резултат от
,,бездействието и пасивността” на техните родители, продиктувано
от нежеланието им да чуват негативни оценки за поведението на
своите деца. В резултат на това той предприема кардинални мерки с
цел подобряване на дисциплината на някои ученици, за които в
доклада си пред училищното настоятелство категорично заявява: ,,За
правилното ,,лечение” предлагам един доста ,,ефективен
медикамент”, а именно - тотално прекратяване  на  обучението на
учениците  във  втори  клас, въпреки  че  с  това  си  действие
съзнавам,  че  някои ученици с  отлично  поведение и морал ще се
превърнат в жертви, но в името на общото подобряване на
дисциплината съм готов и на такава стъпка”  (пак там).

В първите години на ХХ в. цялостната организация на обучение
в гръцките образователни  институции (взаимни, първоначални и
класни)  във Варна се регулира от един важен разпоредителен
документ от 31.І.1901 г., чието съдържание е преведено от гръцки на
български език, озаглавен: Рейибсчйкьт кбнпнйумьт фщн ен ВЬснз
Еллзнйкюн Учплюн (Дисциплинарен правилник на гръцките
училища във Варна), съдържащ 47 члена, подписан от варненската
гръцка община и настоятелството на гръцките училища. Неговото
въвеждане в училищната практика е продиктувано от осъзната
необходимост за налагане на ясни правила, с които се регламентират
определени задължения на учениците, а в случаите, когато те не се
спазват, се налагат определени  дисциплинарни наказания.

В правилника се регламентира поставяне на годишна оценка
за поведение на учениците, което според чл.47 се оценява по
петстепенна скала: ,,примерно“, ,,похвално“, ,,добро“, ,,средно“ и
,,незадоволително“ (Πειθαρχικός κανονισμός των εν Βάρνη Ελληνικών
Σχολών, 1901: σ.8). В този разпоредителен документ строго се
определят и различните по вид наказания на учениците, които са
във връзка с неизпълнението на техните ученически задължения. В
чл. 36-37 се регламентират техните задължения извън училище. В
почивните (неучебни дни), след подготовка на домашните задачи,
ученикът може да си  позволи  по ,,скромен  начин”  да  се  повесели
със свои другари само ако всеки един от тях е доказал морално
поведение преди това. При постъпили оплаквания за ученик, който
е видян на място, където не е позволено, и в ,,неподходяща” среда
или с ,,неподходящо облекло” се налага дисциплинарно наказание -
,,публично мъмрене” от директора, а при повторно нарушение -
,,отстраняване завинаги от училище“  (пак там).
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На ученици, които не посещават редовно учебните занятия и
допускат неизвинени отсъствия, също се налагат строги наказания.
В чл. 13-16  се определят случаите, при които те могат да допуснат
отсъствия от учебни занятия. В документа е записано, че никой от
тях  няма право да отсъства от учебни занятия без уважителна
причина. При допуснати 5 неизвинени отсъствия се налага наказание
,,строго предупреждение” от директора. Ако група ученици
своеволно не присъстват в учебните занятия, те подлежат на строги
дисциплинарни наказания, които се налагат от директора и
училищното  настоятелство.

Дисциплинарният правилник определя изискванията, които
учениците трябва да спазват във взаимоотношенията си с учителите
и персонала на училището. Не  се  позволява те да влизат в
противоречие с учителя, дори и с надзирателя, а на провинилите се
налагат два вида наказания -  ,,строго мъмрене”  и  ,,отстраняване
от учебни занятия от 5 до 8 дни“.

В чл.22-23 училищните настоятели предприемат
дисциплинарни мерки по отношение на тези ученици, които с
действията си допринасят за неопазването на материалната база в
гръцките училища. В случаите, в които се установи ученик, който
драска по стените на класната стая, в сградата на училището, уврежда
чиновете с джобно ножче и рисува на места, на които не е разрешено,
или с постъпката си нанася определени материални щети - счупване
на прозорец, разбит стол или чин, се налага първоначално наказание
- ,,мъмрене” от директора. При констатирано повторно нарушение
провиненият ученик се наказва с ,,временно отстраняване от
учебни занятия“.

Специално място в Дисциплинарния правилник е отделено на
системата за налагане на дисциплинарни наказания, които според
вида и тежестта на провинението на ученика, се диференцират в
седемстепенна последователност: беседа от учителя или директора
,,очи в очи” с  провинения  ученик, мъмрене на ученика от учителя
или директора пред целия клас,  изправяне ученика на крака, възлагане
на многократен препис на сгрешена учебна задача (която е във връзка
с изучавания  учебен материал), затваряне на провинения ученик в
класната стая без право да я напуска, публично мъмрене от
директора пред училищното настоятелство, временно
отстраняване  от 5 до 8 учебни дни  и  изключване.

При налагане на най-тежкото наказание ,,изключване от
училище” е необходимо общо решение на учителския съвет и
училищното настоятелство, като преди това задължително се
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уведомяват родителите на наказания ученик, а неговото име се
изписва на ,,черната  дъска“  в  директорския  кабинет  (пак  там,  с.
8-14).

В началото на ХХ в. организацията на обучение в гръцките
мъжки и девически гимназии във Варна се осъществява от
заимствани дисциплинарни правилници от утвърдени учебни
центрове в гръцката държава, които представляват регулирана
писмена база за тяхното  управление. Един от тях е:  Κανον ισμός των
σχολείων της εν Αθήναις (Правилник на гръцките гимназии и
прогимназии) от 1891 г. Четвъртият раздел от този документ е
озаглавен: ,,Основни правила за оценка на училищната дисциплина
и ред за налагане на дисциплинарни наказания и стимулиране на
гимназистите“ (Κανονισμός των σχολείων της εν Αθήναις 1889).

Поведението на гимназиалните ученици в гръцките гимназии
във Варна в края на ХІХ в. се оценява в петстепенна скала: 10 -
,,похвално“,  8 - ,,прилично“,  6 - ,,почтено“,  4 - ,,добро“,  0 - ,,лошо“.
Оценката за  поведение  на учениците  обхваща редовно посещение
на учебните занятия, както и проявата на добри взаимоотношения.
В случай че гимназист е получил оценка за поведение  0 - ,,лошо“,
той  се  наказва  с  ,,отстраняване  от училище“.  Дисциплинарни
наказания на гимназиални ученици се налагат също и за допуснати
отсъствия от учебни занятия без уважителни причини. В случаите,
при които гимназист отсъства повече от 25 часа от учебни занятия
по гръцки език или повече от 20 часа по един от изучаваните
предмети, както и ако през годината допусне над 100 отсъствия, макар
и по извинителни или здравословни причини, той  няма  право да се
яви на годишните изпити през м. юни. За ,,малки нарушения“,
заключаващи се в допускане на неизвинени отсъствия от ученици,
както и за недисциплинирано поведение се налага дисциплинарно
наказание - ,,порицание“. За повторно нарушение вече се налага
друго наказание: ,,затваряне в отделна стая от един до осем часа“,
като през това време ученикът пише самокритикуващи себе си
текстове. Ако ученик не успее да коригира поведението си и не
осъзнае последствията от негативните си прояви, той се наказва с
,,отстраняване от учебни занятия от един до двадесет дни“, а по
решение на учителския съвет този срок може да бъде удължен до
шест месеца.

На ученици, които нарушават Дисциплинарния правилник на
гръцките училища, учителският съвет съвместно с училищното
настоятелство в зависимост от тежестта на нарушението налага най-
тежкото дисциплинарно наказание - ,,изключване“. Изключването
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като вид наказание намира своето проявление в три варианта:
изключване от училище, изключване без право ученикът да продължи
обучението си в друга гимназия в града, изключване без право да се
обучава в учебно заведение и привеждане на ученика под полицейски
надзор.

 За прилагането на най-тежкото дисциплинарно наказание -
,,изключване“, от началото на ХХ в. свидетелства протокол от
5.ІІІ.1903 г. от заседание на учителския съвет на мъжката гръцка
гимназия във Варна, на което се обсъжда лошото поведение на
провинил се ученик (ΔΑ-Βάρνη, φ.82Κ  ωπ.1  α. ε. 51 σ. 20, 36-37).

Поощренията като вид награда към учениците заемат важно
място в училищната практика на гръцките образователни институции
през изследвания период. От текста на публикувани спомени на
неизвестни варненски граждани - съвременници  на килийната гръцка
просвета в ,,Известия на варненското археологическо дружество“
през 1914 г., може да се направи изводът, че след завършване на
килийното обучение ученикът също получава определен вид
поощрение от страна на своите родители: „В гръцкото училище е
нямало класове. С довършването на една книга и променянето им с
друга ученикът в този ден триумфално се придружавал от
училището до бащината му къща от протосхола и съучениците си,
които вкъщи го поставяли на един стол, вдигали го оттам три пъти,
викайки „аксиос” (достоен) и го пущали на земята.  После майката
на ученика награждавала протосхола, слагала трапеза и угощавала
всички, като приемала „сърадванията” на посетители, съседи и
роднини. На  другия ден на учителя се  изпращат подаръци, от по-
богатите родители - костюм и дрехи, а от по-бедните - петел. Това
било и с това се свършваха изпитите и наградите за  успехите“
(ΘΒΐΔ, 1914: ρ.55).

Важен елемент от прилагането на взаимоучителната
организация на обучение във взаимните гръцки училища във Варна
е въвеждането на система от поощрителни награди. Наградите имат
за цел насърчаване на взаимните ученици за проявеното старание и
любов към учението. Тези, които се учат добре, получават специални
,,билети”, което е основание на взаимния учител да награди ученика,
а след получаването на няколко ,,билета“ идва ред и за наградата.
Наградите представляват картини и малки книги. Те имат за цел
насърчаване на взаимните ученици за проявеното старание и любов
към учението. Те получават за награда - емблема с надпис на гръцки
език: ,,Достоен по четене” или ,,Достоен по аритметика”.
Утвърдена форма за награждаване е получаването на номерб, които
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се закачат на копчетата на дрехите на взаимните ученици в
зависимост от успеха им, където върху малки дъсчици е написана
думата ,,първи”.

Друг вид поощрение във взаимоучителната  практика  на
гръцките взаимни училища  е  връчването на медал ,,орден на
заслугата”, който е колективен и се дава на група ученици за тяхното
проявено старание. Връчването на поощрителни награди на
учениците стимулира тяхното усърдие и прилежност в процеса на
възпитание, някои от които представляват ,,медали” и специалната
,,емблема на гръцкото общество”. За тяхното прилагане
свидетелства доклад на училищния настоятел Я. Флорис, изнесен
пред членовете на настоятелството и гръцката община. В него той
със задоволство съобщава: ,,С голяма радост и благодарност Ви
връчвам по един медал, на който е изографисано името на всеки от
вас, както и емблемата на гръцкото общество”  (ΔΑ-Βάρνη, φ.82Κ
ωπ.1 α. ε. 25, σ.1-3; 7-8). Друга форма е награждаването на прилежните
ученици от класните гръцки училища с книги, малки картини и
предметни награди. От едно посвещение става ясно, че за отличен
успех и поведение през 1873 г. училищното настоятелство награждава
ученик със закупена книга  Пй ек мйксюн фечнйфюн мегЬлпй Ьндсет.
Уэггсбммб БнфщнЯпх De Saint-Gervais („Велики хора от малки
майстори”) от Антоан де Сен-Жерве, преведена от френски от С.
Ламброс, издадена на гръцки език в Атина (Todorov,  Liberatos 2006:
с.35).

В началото на ХХ в. в гръцките гимназиални училища във Варна
също се определят поощрения под формата на похвала. Учениците,
които завършват с отличен успех, се упоменават публично пред
съученици и местната гръцка общност. Освен морални награди се
предоставят и материални, осигурени от училищното настоятелство,
под формата на едногодишни парични стипендии (Κανονισμός των
σχολείων της εν Αθήναις, 1889).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените извороведчески проучвания по изследвания

проблем дават основание  за  следните  ИЗВОДИ:
1. Основният ,,метод“ за възпитание и постигане на дисциплина

в килийните български и гръцки училища  през 70-те години на ХІХ
в. е свързан с налагането на телесните наказания, които водят до
унижаване на ученическата личност.

2. Първите училищни правилници в изследваните
образователни институции от 70-те години на ХІХ в. са свидетелство
за наличието на осъзнатата необходимост от въвеждане на правила,
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чрез които да се постигне добър училищен ред. Обогатяването на
арсенала от средства за възпитателно въздействие, прилагани в
гръцките и българските училища, са насочени към създаване на
образци на добър личен пример и възпитаване във висок обществен
морал. Проявата на негативно поведение, свързано с неизпълнението
на ученическите задължения и пренебрегване на поставените от
учителите забрани, се санкционира със строги дисциплинарни
наказания. Наказанието остава основен метод на възпитание на
подрастващите за постигане на желаната дисциплина, но претърпява
различни разновидности.

3. В началото на ХХ в. се установява тенденция за наличието
на широк периметър на диференциране на разновидностите от
наказанията за ученици, които не спазват регламентираните
изисквания, с цел намиране на най-точното наказание,  съответстващо
на тежестта  на  извършеното от тях  нарушение  и при отчитане на
неговата поредност.

4.  Изборът на вида наказание се осъществява от различни
органи в зависимост от тежестта на провинението - най-леките се
налагат от класния учител, а по-строгите - от директора  и
училищното  настоятелство  като управленски  органи.

5. Въвежда се училищна документация като средство за
регистриране на наложените строги  наказания  на  учениците.

6. Поощрението като основен метод на възпитание през
възрожденския период рядко присъства в изследваните писмени
разпоредителни документи, свързани с дейността на българските
училища във Варна, въпреки че се прилага много често във
възпитателната практика. То се разглежда най-често в морален аспект
посредством осигурените награди. Това благоприятства формирането
на личностни качества у подрастващите и чрез тях се награждава
старанието и любознателността на прилежните ученици.
Нарасналият икономически потенциал на местната гръцка община
във Варна в края на ХІХ в. често позволява осигуряване на материален
вид  поощрения към учениците от гръцката народност. В
изследваните образователни институции е налице тенденция
поощрението към ,,превъзходните“ ученици да се прилага почти
винаги в съчетание с отличен успех и примерно поведение. Чрез
прилагане на система от различни по вид поощрения се упражнява
контрол върху поведението на учениците в изследваните
образователни  институции.
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ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
„ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА И БЪЛГАРСКОТО

ОБРАЗОВАНИЕ“ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Цвета Апостолова Делчева

ON SEMINAR CLASSES IN THE DISCIPLINE “HISTORY OF
PEDAGOGY AND BULGARIAN EDUCATION” AT THE

FACULTY OF EDUCATION, TRAKIA UNIVERSITY, STARA
ZAGORA

Tzveta Apostolova Delcheva

Abstract
The article analyzes the organization of the seminar classes in the

discipline “History of Pedagogy and Bulgarian Education” at the Faculty
of Education, Trakia University, Stara Zagora. It describes the mechanism
for the selection of appropriate interactive techniques and methods for
the seminar classes, which is required by the changed profile of today’s
student, as well as the profile of a group of students in a given specialty. A
working model for group work in “History of Pedagogy and Bulgarian
Education” is presented.

Key words: seminar classes, history of pedagogy, profile of a group
of students, interactive methods and techniques

В последните години профилът на българския студент
значително се промени. Това е валидно и за студентите по педагогика
от Тракийски университет – Стара Загора. Въпреки че все още по-
големият процент от студентите в редовна форма на обучение са
завършили средното си образование в годината на приемането им в
университета или година-две преди това, във випуските има не малък
брой студенти, на които от 10-15 години  не се е случвало да се
обучават системно и продължително в специфична образователна
среда. Те идват в аудиторията с богат личен опит – като родители,
като работещи, като данъкоплатци. Различни са причините да
продължат образованието си – загуба на професионална реализация
и потребност от усвояване на нова професия, късно създала се
възможност за по-високо образование. В академична среда се
обучават едновременно различни поколения –  с различен социален
опит, различни знания и умения, различна мотивация за образование
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и учене, получили училищната си подготовка в различни години, по
различни учебници, с различни ценности и интереси, дори  езикът
като средство за комуникация понякога се различава съществено. Цел
и отговорност на висшето училище е всички те да развият определени
професионални компетенции, с които да бъдат конкурентоспособни
на пазара на труда.

Модерната педагогика разбира преподаването и оценяването
като работен процес, общ за обучителите и обучаваните. Когато
обучаваните получават ясно очертани отговорности в  учебния процес
и за резултатите от него, ученето става активно, а самостоятелността
на обучаваните значително нараства. Бергер, Е. и Х. Фукс извеждат
следните ползи за обучаваните в този общ процес: развиват умения
да дават отговорна и квалифицирана обратна връзка; да формулират
очакванията и желанията си; получават възможност да изразят
мнението си; да поемат отговорност за успешното протичане учебния
процес. (Berger и Fuks, 2010)

В Закона за висшето образование е заложено учебният процес
във висшите училища да се провежда по учебна документация,
включваща задължителни елементи като учебен план на
специалността и учебни програми на изучаваните дисциплини. По
всяка дисциплина се формират кредити от хорариум от лекции и от
практически и семинарни упражнения (аудиторна заетост),
самостоятелна работа (извън аудиторна заетост), положени изпити
и други форми на оценяване, определени от висшето училище. (Zakon
za vissheto obrazovanie, 1995).

Организация на обучението по учебната дисциплина
„История на педагогиката и българското образование“

В педагогически факултет на Тракийски университет – Стара
Загора, в ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, се обучават
студенти в специалностите „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ (ПНУП), „Начална училищна педагогика с чужд език“
(НУПЧЕ), „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ и
„Педагогика на обучението по информационни технологии“ (ПОИТ).
В задочната форма на същата образователна степен се обучават
студенти в специалностите ПНУП, „Социална педагогика“ и
„Специална педагогика“.

Обучението по задължителната за студентите от всички
специалности учебна дисциплина „История на педагогиката и
българското образование“ (ИПБО) се води от екип от двама
преподаватели. Хабилитираният преподавател е авторът на научната
концепция. Той изработва учебната програма и представя тематиката
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пред студентите като за постигане на професионалните си цели
използва лекцията като основен метод. Лекцията е възможност за
предаване на структурирана информация, да се маркират
приоритетните моменти, да се аргументира и да се предаде
ентусиазмът на лектора по повод учебната дисциплина. (Hattie, 2015)

Задачата пред асистента е да се убеди, че преподаденият учебен
материал е ефективно усвоен от всеки един студент и на база
получени знания може да се премине към следващ етап – формиране
на практически умения по съответната учебна дисциплина. В
изпълнение на конкретните си професионални задължения
асистентът използва рамката на извън аудиторната подготовка на
студентите за пълноценно провеждане на груповите практически
занятия (семинари, упражнения).   В цялостния обучителен процес,
„като избира един или друг метод на обучение преподавателят е
необходимо всеки път да отчита много зависимости“. (Podlasiy, 2011)

Една от тези зависимости е свързана с разнообразието от
студенти по отношение на различните умения и владеене на стратегии
за учене. И това не е валидно само за студентите в България. Тази
особеност се констатира въобще за съвременните студенти от учени
като Подласый в Русия и Hattie в Австралия и Нова Зеландия.

В разработката се описва нова организация на упражненията
по учебната дисциплина „История на педагогиката и българското
образование“. До учебната 2015-2016 г. текущата подготовка на
студентите по посочената дисциплина се организира по следния
начин: задаване на студентите на темата за следващото упражнение;
време за самостоятелна подготовка чрез проучване на посочената в
библиографската справка научна литература; изработване на
протокол/ реферат (извън аудиторно); представяне на протокола/
реферата (на един или няколко студенти) на упражнения пред групата
и провеждане на дискусия.

Друг метод, прилаган на упражненията е фронталната беседа.
Изхожда се от предположението, че всички студенти са се подготвили
предварително по темата. Броят на участниците (до 30 в група)
позволява в края на курса асистентът да формира мнение за всеки
студент, каквито са очакванията на висшето училище към него,
визирани в университетския правилник.

Измененията в профила на обучаваните групи налагат нова
организация на обучението по дисциплината.
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Профил на обучаваните групи студенти
Значителното увеличаване на броя на студентите от 50 до 70 в

курс за двете форми на обучение в специалност ПНУП през учебната
2015-2016 г. наложи учебният процес да бъде оптимизиран.
Организацията на обучението в часовете за упражнения в двете
форми е различна. Със студентите от редовното обучение
упражненията се провеждат веднъж седмично в продължение на 5
седмици след приключване на основен раздел от лекционния курс.
На студентите се възлагат конкретни задачи за самостоятелна
подготовка, които стават база за провеждане на упражненията.
Студентите от задочната форма на обучение не разполагат с
достатъчно време за задълбочена подготовка за упражненията, които
се провеждат в рамките на два полудни непосредствено след
лекционния курс. За изходни постановки служат констатираните от
наблюдения на активността на студентите по време на упражнения
и персонални разговори със студенти с различна активност
недостатъци на работата в по-големите групи (курсове):

- В обсъждането се включват малка част от студентите – тези,
които по принцип се подготвят по-отговорно;

- Останалите не се фокусират върху дискутираната тема;
- Студентите поставят акцент на биографичната информация,

която не успяват да обвържат с достиженията на епохата и
персоналния принос на изучавания педагог;

- До 50% от студентите във всяка група се подготвят чрез
формално, безкритично преписване на текстове от учебниците и/или
от ИНТЕРНЕТ;

- До 10% от случаите в група са налице почти еднакви
разработки;

- Обратна връзка се получава само от активните участници,
което не гарантира постигане на целите на упражнението за всеки
участник в групата.

Анализ на изпитните достижения
В края на обучението по ИПБО студентите и от двете форми на

обучение полагат писмен изпит. Конспекта с темите и
библиографската справка по учебната дисциплина получават по
време на лекционния курс. Последният, както и разглежданата в
упражнения тематика, следват логиката на учебната програма. На
случаен принцип се избират и разработват 2 теми – по една
съответните раздели – за световната и за българската история на
педагогическата мисъл. Разработките следват очертаните в лекцията
параметри. Заключението на изпитващия преподавател е, че като цяло



TRAKIA  UNIVERSITY - STARA ZAGORA

50

студентите се справят по-успешно с разработването на темите от
първия раздел. Открояващ се проблем е, че при разработването на
изпитния въпрос се поставя акцент на автобиографията на съответния
педагог, пропускат се значими за педагогическата мисъл постижения.
Представянето на студентите по втория раздел е като цяло по-слабо.
Направено бе допускането, че студентите подценяват подготовката
си, защото тематиката им е частично позната от обучението по
история в гимназията. Презумпцията е: ние сме учили всичко това
по история в училище и още го помним. Но именно тази нагласа
води до по-лошото представяне (на изпита). Докато в средното
училище за педагогическите проблеми в различните епохи се
споменава мимоходом, сега именно те стоят в основата на
подготовката. От средното училище се помнят и възпроизвеждат дати,
имена на владетели, книжовни школи, но това е само скелета на
учебната дисциплина ИПБО. Задълбоченият анализ на
възпитателните и образователните процеси и на развитието на
педагогическата мисъл у нас се прави за първи път именно в
академична среда – на лекции и упражнения, както и в процеса на
самоподготовка.

Студентите пренебрегват именно това, че информацията следва
да се интерпретира от позицията на педагогическите процеси и
явления по българските земи за един дълъг и богат на събития период
от 9 век почти до наши дни.

Преглед на използвани техники и методи
Във факултета има специалности с по-малък брой студенти (до

30), което позволява в целенасочена беседа в първия час от
упражненията да се изследва мотивацията на студентите за учене
(през избора на професия); степента на възпроизвеждане на научни
знания по история от училище; интереса към историята; интереса
към педагогическата наука и училищните и учителските постижения.
Тази информация стои в основата на организацията на упражненията.
При големите групи това не е възможно поради ограничения във
времето. Фронталната беседа и дискусията вече не може да се
използват пълноценно – не всички участници в учебния процес
получават възможност да  демонстрират знания по определен
проблем. Налага се да се търсят други оптимални за  състава на новите
групи методи за провеждане на упражненията. Необходимо е да се
има предвид, че в реалния процес винаги действат случайни причини.
Тяхната посока и степен на влияние не може предварително да бъдат
предвидени. Така например Подласый счита, че „задачата за
оптимизацията на методите се формулира еднозначно – в
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съществуващите условия от множеството методи е необходимо да
се отделят тези, които обезпечават в най-висша степен ефективността
на обучението по приетия критерий.“  В свое изследване Подласый
представя в йерархичен ред 16 фактора, които влияят на избора на
методи за обучение. За целите на нова организация на упражненията
по ИПБО следва да се съобразим с променливите „ниво на подготовка
на обучаваните“ (6 позиция), „активност и интерес на обучаваните“
(7), „време за обучение“ (10). На предпоследна, 15 позиция, той
поставя броя на обучаващите се в групата. В същото време, когато
разглежда разнообразието на форми за обучение, той ги класифицира
по няколко различни критерия: брой на обучаваните; място на
обучението; продължителност на учебните занятия и др. (Podlasiy,
2011)

Особеностите на андрагогическия процес
При подбора на методи и техники за провеждане на

упражненията следва да се отчитат и някои особености на
андрагогическия процес. Н. Цанков определя андрагогическия
процес като  „динамичен, свързан с трансформиране на научно
знание…, единство от индивидуално и групово постижение“,
отнасящ се до „договаряне на отговорности, роли и функции“
(Tsankov, 2015). Тези характеристики и посочените по-горе в
изложението проблеми и особености послужиха за разработването
на новата концепция за организиране на упражненията по ИПБО през
следващата учебна година (2016-2017).

Нововъведени техники и методи и описание на
организацията на упражненията

В настоящата разработка се фокусираме върху анализиране на
един научен проблем – развитие на училищата по българските земи
през периода 15 – 19 век.  Упражнението се провежда на 2 етапа:
работа в малки групи и представяне на работата на малките групи в
голямата група. В различните специалности броят и числеността на
групите е различен – от 3 с по 5-6 участници до 6 с по 10-12 участници.
Броят на групите се определя като се отчита планираното за
упражнението време. Разпределянето е на случаен принцип, като във
всяка група има студент, който предварително е разработил темата,
част от която е изследвания проблем. Разрешава се ползването на
допълнителни източници на информация – електронни или на
хартиен носител (записки от лекционния курс, учебници). В първия
вариант на упражнението се приложи метода на конкуриращата
работа в групи: всички групи получават една и съща задача (Бергер
и Фукс, 2010). Всяка група представя своята работа, а останалите
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отбелязват ако са допуснати грешки. Същността на задачата: групата
да напише „писмо“ от името на ученик във взаимно училище до
неговите родители. Целта е да се свържат фактология, активни
познавателни и практически действия, да се формира собствена
представа за историческата епоха, да се осмисли знанието като
ценност. Формулирана по този начин задачата предизвиква интерес
и в малките групи се работи активно. Проблем се появява при
представяне на резултатите в курсовете с по 5-6 малки групи – трудно
се задържа вниманието, особено когато продуктите на малките групи
са твърде близки по съдържание. Друг проблем (при специалност
ПНУП, задочна форма на обучение) се оказа твърде големият брой
участници в малката група – 10-12. В рамките на 20 минути за
изпълнение на задачата не всеки студент успяваше да се включи по
удовлетворяващ го начин.

В резултат на обратната връзка от студентите и анализа на
упражнението за следващата учебна година (2017-2018) се използва
следната организация на упражненията по същия проблем:

1) Въвежда се втори вид училище – килийното;
2) Историите, които се описват в писмо са от името на: ученик

в съответния вид училище, на родител на ученик, на учител;
3) Задават се параметрите на продукта, който трябва да

разработи и представи всяка група.
Инструкциите са студентите от всяка група да се опитат

максимално да се „потопят“ в историческото време, в което са
съществували тези видове училища. Преди да започне работа групата
трябва да реши от какъв пол и на каква възраст е пишещият, в кое
населено място е училището. Тези параметри носят информация
доколко студентите се ориентират в обществените и икономическите
отношения на епохата.

При така въведените промени според съдържанието си
груповите разработки стават минимум 6. Групите в специалността с
най-много студенти може да станат повече с по-малко участници в
тях. С изслушването на втори проект по същата тема е почти
невъзможно да се получи дублиране и да се намали интереса към
работата на другата група. Всички студенти получават възможност
да участват равностойно в работата на малките групи. Извършва се
преразпределяне на времето.

При представянето на работата на малката група пред голямата,
останалите участници в груповата работа имат възможност да
проследят и оценят достоверността на информацията по зададени
параметри (характеристики на килийните и взаимните училища):
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1. Материална уредба: организиране на физическата среда,
учебници и учебни пособия, дидактически материали;

2. Съдържание на обучението – цел, направления, учебни
дисциплини;

3. Организация на обучението – видове училища, език, срок
на обучение (учебна година, учебен час, начин на приключване –
изпити,  символи и ритуали, групи, класове, отделения);

4. Методи на обучение и оценяване;
5. Възпитателни методи и средства (поощрения и наказания);
6. Учители – професионален профил (подготвеност);
7. Учениците – достъп, възраст, пол, перспективи за

реализация.
Тези параметри имат характера на модел на писмената работа,

с което се прави и преход към следващ вид училище, класното, което
е предмет на обсъждане в друга учебна единица.

Следва да се отбележи, че инструкциите за упражнението са
по-общи и в тях не са ясно формулирани и обособени в модел
формулираните 7 параметъра. Допуска се, че студентите ще ги имат
предвид при разработване на „писмата“, защото по сходни параметри
се подготвят самостоятелно за упражнения и работят съвместно с
обучителя по теми от историята на педагогиката в Европа. Тук се
има предвид разработването на задания по предходния раздел,
свързан с възникването и развитието на педагогическите идеи на
водещи за своето време мислители, учени-педагози. В задачата за
самоподготовка се включват параметри, по които студентът
задължително трябва да намери информация. Когато не се познава
епохата, в която е живяла и творила една личност, няма как да бъде
преценена прогресивността на нейните идеи и значимостта им за
последващото развитие на педагогиката. В процеса на осмисляне на
непреходността на педагогическите идеи на конкретна историческа
личност на студентите се предоставя възможност да избират формата,
чрез която да направят представянето.

Описание на прилагани техники и методи
Таблицата, разработена от асистента, се предпочита от около

една трета от студентите от задочното обучение и от по-възрастните
студенти от редовната форма на обучение, които не са повече от 1/
10. Заданието – разработка по посочени параметри, се предпочита
от останалите 2/3 от студентите от задочното обучение и от около 4/
5 от редовното обучение. Презентация на пауър пойнт предпочитат
да подготвят 1/10 от студентите от редовното обучение.
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В съдържателно отношение и чрез трите форми се синтезира
информация за:

1. Имената на съответния педагог (включително име, с което е
останал известен в историята, ако има такова) и кратки биографични
данни – доколкото имат отношение към конкретните му
педагогически идеи.

2. Кратка характеристика на историческото време, в което е
живял и творил.

3. Същност на педагогическата му система: Основни
педагогически идеи за образованието, възпитанието, обучението, за
ролята на учителя и др. подобни; цел на образованието/ възпитанието/
обучението; основни педагогически принципи (на обучението и на
възпитанието); организация на обучението; структура на
образователната система (видове училища, възрастово разделение
на децата в училище); децата като субекти на обучението.
(класификация на децата според отношението им към обучението).

4. Идеите му за педагога като субект на обучението; за
професионалната подготовка на педагозите.

5. Възгледите му за семейството и ролята му за възпитанието и
образованието на детето.

6. Основни продукти: научни трудове, дидактически пособия
или методически книги.

7. Възгледите на педагога за възпитанието на детето и за ролята
на труда, религията, обществения морал, дисциплината (поощрения
и наказания), играта.

8. Педагогически принос: от идеите и ученията на кои свои
предшественици се е повлиял и ги е доразвил; на развитието на кои
педагози е оказал влияние.

9. Идеи, с които ще остане в историята на педагогиката.
Студентите получават възможност да споделят мнението си за

приноса на всеки от изучаваните педагози за развитието на
съвременната педагогика като отчитат особеностите на времето, в
което е живял.

Като се използват разработените в извънаудиторната форма на
заетост индивидуални продукти, в упражненията се изработват
групови такива като например:

1. Схема на образователната система за изучаван период,
държава, педагог;

2. Извеждат се принципите на възпитанието и обучението,
отново за  изучаван период, държава, педагог;
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3. Извършва се съпоставяне със съвременните принципи,
форми, методи на образование, обучение и възпитание;

4. Обсъждат се известни изказвания на изучавани педагози;
5. В зависимост от темповете на работа, в края на раздела се

прави „педагогическа разходка“ като се попълва част от таблицата
за изучаван педагог или всеки студент изтегля на случаен принцип
мисъл характеризираща цялостно педагогическо учение. Като се
мотивира, студентът трябва да определи за кого от изучаваните
педагози се отнася, респективно кой от изучаваните педагози е
изказал идеята и я е развил в учението си.

Резултати и изводи:
В резултат на описаната организация на упражненията

студентите:
1) получават възможност да сверят, а при необходимост и да

коригират, записките си от лекционния курс;
2) получават увереност при ползването на научна литература;
3) усвояват специфични техники за пресъздаване на

исторически факти, които може да адаптират и използват в бъдещата
си педагогическа практика;

4) осмислят непреходността на педагогическите идеи;
5) формират умения за работа в екип и група и използват

възможността да се учат един от друг;
6) развиват умения за оценка и самооценка.
В края на пълния курс упражнения от студентите се търси

обратна връзка за ефективността на използваните техники и методи
в цялостната им подготовка по учебната дисциплина ИПБО.  От
анкетираните 98 студенти от двете форми на обучение общо 57
(58,16%) дават най-висока оценка на описания модел на упражнение,
в който се използва техниката на писане на писма от името на
различни представители  на конкретна историческа епоха. Тази
висока оценка се мотивира по следния начин: доволен съм от
участието си (37 отговора); получих възможност да осмисля
информацията (36); мисля, че ще ми помогне по-нататък в
професионалното ми развитие (28);  ще ми бъде полезно за
предстоящия изпит (24); чувствам се по-уверен/а в знанията си (11);
защото се допълвахме взаимно и в същото време се забавлявахме
(8); не са се мотивирали (3).  Студентите посочват една или повече
причини, поради които тази форма на провеждане на упражнения
им допада най-много. Като се вземат предвид предпочитанията на
повече от половината анкетирани студенти и мотивите, които
посочват като основание за тази висока оценка, може да се направи
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следния извод: Студентите приемат предизвикателството да участват
активно в процеса на усвояване на учебния материал и оценят своята
активност като ефективна.

Заключение
Съвременната образователна парадигма предполага

партньорство  на преподавателите и студентите във всеки един етап
от образователния процес. Ефективността на това партньорство
нараства, когато с организацията на образователния процес се поставя
акцент върху активното учене.
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ПРАКТИЧЕСКИ ВАРИАНТИ ЗА ФОРМИРАНЕ И
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И

ЕМОЦИОНАЛНИ УМЕНИЯ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Георги Иванов, Ангелина Калинова

PRACTICAL OPTIONS FOR FORMING AND IMPROVING
SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS

IN THE TRAINING IN TECHNOLOGY AND
ENTREPRENEURSHIP IN THE PRIMARY SCHOOL

Georgi Ivanov, Angelina Kalinova

Summary: Issues related to the formation and improvement of
students’ social and emotional skills and the reduction of aggression are
the subject of a number of studies. Some of them are oriented towards
identifying the genesis and essence of these processes, and others - to find
solutions in real school practice.

In this publication we present research results that gravitate to the
second type of research.

The object of the study is the processes of formation and
improvement of the social and emotional skills of the students and the
reduction of the aggression in technology and entrepreneurship education
at elementary school and the subject - the development of practical options
for formation and improvement of the social and emotional skills of the
students reducing aggression.

The aim of the study is to develop practical options for shaping and
improving social and emotional skills of students and reducing aggression
in technology and entrepreneurship education in primary school.

Keywords: social skills, emotional skills, technology training,
practical opportunities

Въпросите, свързани с формирането и усъвършенстването на
социални и емоционални умения на учениците и за намаляване на
агресията са обект на редица изследвания. Част от тях са ориентирани
към установяване  генезиса и същността на тези процеси, а други –
за намиране на решения в реалната училищна практика.

В настоящата публикация представяме резултати от
изследователска дейност, гравитираща към втория вид изследвания.
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Обект на изследването са процесите на формиране и
усъвършенстване на социални и емоционални умения на учениците
и намаляване на агресията в обучението по технологии и
предприемачество в началното училище, а предмет – разработване
на  практически варианти за формиране и усъвършенстване на
социални и емоционални умения на учениците и за намаляване на
агресията.

Целта на изследването е да  разработим практически варианти
за формиране и усъвършенстване на социални и емоционални умения
на учениците и за намаляване на агресията в обучението по
технологии и предприемачество в началното училище.

Методологични основи на изследователската ни работа са
съвременните постижения на педагогиката,  психологията, техниката
и технологиите. Ползваме резултатите от представителни
международни и национални изследвания. Такова е националното
представително проучване, проведено от Център за приобщаващо
образование, изследователската компания G Consulting и експерти
от БАН. Изследването, обхванало 100 училища и над 3200
седмокласници в цялата страна, проучва нивата на психично и
социално благополучие на учениците, тяхната удовлетвореност от
училище и степента, в която се чувстват добре там.

Считаме, че сред главните фактори за психическото и
социалното благополучие на учениците са социалните и
емоционалните им умения. Това наше предположение се потвърждава
и от критериите, по които изследователския екип от Центъра за
приобщаващо образование съди за благополучието на учениците. На
първо място са поставени академичните резултати от НВО, които
съставляват 50% от оценката за благополучие. На второ място е
личностното (психично и социално) благополучие на учениците -
техните емоции, чувства, преживявания. Това благополучие определя
30% от оценката за благополучие. На трето място е поставена
удовлетвореността на учениците от самото училище (от учителите,
съучениците и средата). Тази удовлетвореност определя 20% от
оценката за благополучие.

Резултатите от посоченото проучване показват, че само 4% от
българските училища успяват да постигнат както високи оценки, така
и високо благополучие на учениците, които завършват седми клас.
Тези резултати са твърде обезпокоителни и са основание за търсене
на възможности за преодоляване на това състояние. Логично е да се
мисли, че формирането и усъвършенстването на социални и
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емоционални умения изисква системна работа още от първи клас и
то по всички учебни предмети.

Обучението по технологии и предприемачество е специфично
поради наличието на учебно трудов процес в него. Тази специфика
позволява изява на ученика в много аспекти, като сред тях с особена
важност са познавателният, практическият, социалният и
емоционалният – изживяване на радост и чувство за удовлетвореност
от постигнатите успехи в обучението.

Формирането и усъвършенстването на социални и емоционални
умения на учениците предполага наличие на съответстващо учебно
съдържание и организация, чрез която учениците да са субекти в
обучението.

Чрез учебното съдържание учениците не само усвояват нови
знания, които им помагат да опознават себе си, своите силни страни,
но и ориентират социалния си опит в контекста на новите за
социалната практика и за училищното обучение взаимодействия.
Сред силните страни на всеки ученик е умението му да разпознава
емоциите си, да ги управлява, а по възможност и да ги преобразува
(емоционална интелигентност). Въпросите, свързани с възпитаването
на емоционална интелигентност в обучението по технологии и
предприемачество касаят както дейностите, в които са включвани
учениците, така също и начинът на организиране и осъществяване
на тези дейности. Това предполага възпитаването на емоционалната
интелигентност да се разглежда най-малко в два аспекта –
съдържателен и процесуален. Съдържателният аспект на
възпитаването на емоционална интелигентност пряко произтича от
същността на тази интелигентност, а процесуалният – от начина на
организиране на възпитателните взаимодействия.

За да се разбере същността на емоционалната интелигентност,
в най-обобщен план представяме нейната теоретична основа.

В края на ХХ в. американският психолог Хауърд Гарднър
разработва  оригинална теория за множествения интелект. В книгата
си „Множеството интелигентности“ авторът представя осем вида
интелигентност: лингвистична, логико-математическа, музикална,
телесно-кинестетична (телесно-двигателна), пространствена,
интерпесонална (междуличностна), интраперсонална
(вътрешноличностна), натуралистична и хипотетично девети вид
„духовна интелигентност“ с проблематична природа на нейното
съдържание, на съставящите я „феноменологични и афективни
състояния“.
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През 1995 г. излиза книгата на Даниъл Голман “Емоционалната
интелигентност”.  В нея авторът твърди, че нашият възглед за
интелекта е твърде тесен и пренебрегва жизнено важен набор от
способности, които са от изключителна важност за това как се
справяме в живота. Черпейки от фундаментални изследвания на
мозъка и поведението, Голман показва кои фактори действат, когато
хора с висок коефициент на интелигентност пропадат, а такива със
скромни постижения на тестовете се справят изненадващо добре.
Тези фактори, сред които са самоосъзнатостта, самодисциплината и
емпатията, представляват цяло ново измерение на ума, което авторът
нарича „емоционална интелигентност“. В това понятие Голман
включва самоконтрола, усърдието и настойчивостта,  „…както и
способността сами да създаваме мотивацията си. А тези умения, както
ще видим, могат да бъдат развити у децата и така те да получат по-
добър шанс да използват интелектуалния потенциал, даден им от
генетичната лотария, независимо какъв е той.“ (Golman, с.10)

Макар и детството да е критичният период за нейното
формиране, тя в никакъв случай не е определена с раждането.
Емоционалната интелигентност може да бъде подхранвана и
укрепвана през целия живот – с непосредствени ползи за нашето
здраве, за връзките и работата ни.

Изследванията показват, че емоционалната интелигентност
подлежи на възпитание. Колкото по-ниска е възрастта на човека,
толкова по-лесно е да се възпита и развие тя. Затова от голяма важност
е детето да бъде приучавано да разпознава своите емоции и да ги
назовава. Много често в началното училище децата изразяват
емоциите си с плач, сърдене, агресия, ярост и др. Как да реагира
педагогът, кой е правилният подход? Най-често може да се чуят
призиви от типа на „Стегни се!”, „Бъди по – сериозен!”, „Не се
глези!“, „Не плачи - момчетата не плачат.“ и др. подобни. С това
помагаме ли на детето, решаваме ли проблема и елиминираме ли
причините той отново да се прояви? Очевидно – не. Това е едно от
основанията в учебника да включим рубрики със съдържание, което
насочва вниманието на ученика към собствените му емоции. Идеята
е с текста на тези рубрики да му помогнем не само да ги разпознава,
но да ги осмисля и управлява. Когато ученикът познава собствените
си емоции, той има шанса да „усети” и емоцията, проявена от
отсрещните хора в общуването,  да отговори адекватно и намери „общ
език” с тях. Емоционалното общуване е универсалния език,
гарантиращ  разбирателство.
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Рубриките в учебника, свързани с възпитаване на емоционална
интелигентност, са две. Първата рубрика „Чувствам се…“ насочва
вниманието на ученика към състоянието на неговите емоции.  Втората
рубрика – „Променям…“ представя готовността на ученика за
промени в личното му познание, отношение и поведение, които да
му донесат нужната емоционална удовлетвореност. Например по
темата „Какво можем заедно. Алея на мечтите“ с рубриката „Чувствам
се…“ осигуряваме условия всеки ученик да насочи вниманието си
към собствените си преживявания, чувства, емоции. Те могат да са
най-различни. С  кратък текст - „Как се чувствам, ако и други ученици
имат като моите мечти?   насочваме вниманието към емоциите,
породени от факта, че и други ученици може да имат същите мечти.
Ученикът сам определя дали от това се чувства добре или не.  Едни
деца се радват, че има съвпадение на мечтите, а други – не. По-важно
е какво следва от това. Другата рубрика „Променям“ дава възможност
всеки ученик да изрази как му влияе съвпадението на мечтите и какво
би направил. И към тая рубрика има насочващ текст – „Какво да
направя, за да постигна мечтите си?“. Логично е да се очаква, че и
намеренията ще имат индивидуално-личностна обусловеност.

Считаме, че характерът на подпомагащите текстове към всяка
една от двете рубрики е важно условие за ориентиране на ученика.
Обобщено представен характерът на тези текстове е свързан с идеята
за развитие на самоосъзнатостта и възпитаване на самодисциплина
и емпатия. Например по темата „Патронът на моето училище“ с
насочващият текст в рубриката „Чувствам се…“ – „Кое ме кара да се
чувствам горд, че съм ученик в това училище“ вниманието на детето
се насочва към изпитването на чувство за гордост и самоосъзнаване
на причините за това. С текста в другата рубрика „Променям…“ -
„Какво е нужно да правя, за да пазя доброто име на училището ни?“
му се дава възможност да избере стратегия на поведение,
съответстваща на доброто име на училището.

Възпитанието на самодисциплина не е едноактен процес.
Според нас важно условие за него са преживяванията, емоциите,
чувството за удовлетвореност. Така например по темата „Куб за
помиряване или за творчество“ с първата рубрика „Чувствам се…“ –
„Използването на куба за помиряване помага ли ми да се чувствам
по-добре?“ на всеки ученик се дава възможност сам да прецени
ефектите от използването на куба. С насочващия текст от другата
рубрика „Променям…“ – „Какво е нужно да се промени, така че кубът
за помиряване да се използва все по-рядко?“ вниманието на ученика
се насочва както към личното поведение, така също и към
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поведението на другите, което предполага безконфликтни отношения
(сътрудничество, взаимопомощ, разбирателство, отстъпчивост,
съпреживяване и др.).

Възпитаването на емпатия е сложен процес, който зависи както
от индивидуално-психологическите особености на ученика, така
също и от осъществяваните от него социални взаимодействия. Така
например по темата „С обич“ с насочващия текст в рубриката
„Чувствам се“- „Как се чувствам, когато някой се отнася със
загриженост и обич към мен?“ на ученика се дава възможност да
определи собствените си чувства. Не е задължително всички да
изпитват едни и същи чувства, да изживяват едни и същи емоции.
Насочващият текст на другата рубрика – „Променям…“ Ако искам и
другите да се чувстват приятно, и аз трябва да се отнасям със
загриженост и обич към тях.“ повече гравитира към теза с причинно-
следствена обусловеност – „ако – то“. Насочващият текст би могъл
да има формата на въпрос – „Какво бих направил, ако искам и другите
да се чувстват добре?“ или формата на твърдение, както е в посочения
случай. Само учителят може да прецени коя форма на насочващия
текст е по-целесъобразна. Това зависи от индивидуално-
психологическите особености на неговите ученици.  Според нас
използването на насочващ текст под формата на въпрос е по-
ефективно, защото поставя ученика в позицията сам да вземе
решение за промени в своето отношение и поведение. В учебника
по различните учебни теми сме използвали и двете форми, като
преобладава формата на твърдения.  Възпитаването на емпатия
включва взаимодействия, чрез които се цели промяна на позицията,
на гледната точка. Да разбираш другия означава да притежаваш
умението да видиш света през неговите очи, да се почувстваш в
неговите обувки.  В учебника използваме подход, който дава
възможност за преход от „виждане“ на света, за който имаме
информация към „виждане“ на света, за който само можем да
предполагаме (такъв е духовният мир на всеки отделен човек). За
този духовен мир можем само предполагаме, но не и да имаме точна
и пълна информация. Например по темата „Назад във времето“  една
от дейностите е свързана с проучване възрастта на най-големите
дървета в региона. Възрастта на дадено дърво съвпада с определени
исторически събития, за които може да се почерпи информация.
Свързването на живота на дървото с историческите събития, които
са се случили по това време, е първа стъпка за промяна на гледната
точка, за промяна на позицията за размисъл. В други теми, напр.
„Творци на чудеса“ възпитаването на емпатия предполага ученикът
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да разсъждава за чувствата и преживяванията на другите на базата
на собствените си чувства и преживявания. Рубриката „Чувствам
се…“ представя състоянието на личните чувства и преживявания -
„Как се чувствам, когато ме уважават, помагат ми и ме подкрепят?“,
а рубриката „Променям“ представя разсъждения, основани и на
собствените чувства и преживявания, и на поуката от басня, включена
в електронните ресурси – „Вярно ли е твърдението в баснята на Езоп
“Лъв и мишка”, че в живота и най-могъщите хора могат да се нуждаят
от помощта на по-слабите. Какво да правя, за да има уважение, помощ
и подкрепа помежду ни ?“. По темата „Най-доброто от нас. Каним
ви“ промяната на гледната точка е манифестирана чрез очакваните
от учениците внимание, зачитане, уважение. За да ги получат за
празника при завършването на четвърти клас, учениците трябва да
покажат най-доброто от себе си, да направят най-интересните покани.
В своята работа те се ръководят от разбирането, че ако искаме другите
да ни зачитат и уважават, да получим тяхното внимание, същото
трябва да направим и ние. В конкретния случай очакваното внимание
и уважение от страна на поканените гости би било следствие от
усилията на всички ученици да покажат най-доброто от себе си, да
приложат всичко научено до този момент. Ако те не направят това и
гостите не уважат тяхната покана, може ли изобщо да има празник -
какъв би бил празникът без поканените гости. Разбирането на себе
си води до разбирането на другите. Промяната на гледната точка, на
позицията за разсъждение, опитите да си представим как бихме се
чувствали, ако сме на мястото на другите, е пътят към възпитаване
на емпатия.

Важно е да подчертаем, че за емоционалната интелигентност
може да се съди по външни признаци в поведението на ученика.
Тяхното разпознаване не е еднозначно-обратим процес. Нужно е
умение за наблюдаване и аналитичност. Признаците, които по-лесно
се забелязват са:

- Познаване и назоваване на собствените емоции. Назоваването
не само на положителните емоции е ярък признак за емоционална
интелигентност. Например, ако ученикът каже, че в момента е ядосан,
това е първа стъпка съм самоуправление. Знанието, че в такова
състояние не бива да взема решение, му дава шанс за справяне с
причините, които са го породили;

- Умение за управление на емоциите. Това е поведение,
насочено към потискане на  изяви, породени от емоции, за които
след време се чувстваме неудобно. Например, ако ученикът спре да
крещи, това е признак за справяне с гнева („Гняв мой – враг мой!“;
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-  Умение за разпознаване на чуждите емоции. Разпознаването
и назоваването на собствените емоции дава възможност на учениците
по-лесно да разпознават и емоциите, които другите изявяват.
Проявата на състрадание и съчувствие е ярък признак  за
емоционална интелигентност;

- Умение за управление на взаимоотношенията с другите.
Разбирането на чуждите емоции дава на учениците възможност за
непосредствена, естествена изява. Не импулсивност, за която след
време ученикът може да съжалява, а взаимно разбиране и
подпомагане за постигане на общ успех. (Не прави на другите това,
което не искаш да правят на теб!“ или „Ако искаш да те уважават,
проявявай уважение и ти!“;

- Умение за преобразуване на емоциите. Всяка емоция има своя
противоположност, понякога и повече от една. Ако ученикът разбира
коя е тази противоположност и какво означава тя за него, проявява
емоционална интелигентност. Преобразуването на отчаянието – в
надежда има не само успокояващ, но и мотивиращ  ефект – ученикът
формира увереност, че може  да си помогне сам (напр. по темата
„Игра на пръсти. Помагам на себе си“;

- Умение за поощряване на другите за взаимодействие. Ако
ученикът преодолява своята стеснителност, срам или безпокойство,
това дава шанс на другите да общуват с него. Прекъсва се
възможността за затваряне, капсулиране, изолиране от групата, класа.
Приемането на себе си и на другите такива, каквито са, е шанс за
всеки да изпълнява различни роли в екипното взаимодействие –
ръководител, изпълнител, контрольор, говорител и т.н.

Дали насочващите текстове на визираните две рубрики
обуславят възможността за възпитаване на емоционална
интелигентност, може да съдим по посочените външни признаци.
Въпреки това би било грешка, ако разчитаме на дейностите, които
само тези две рубрики предполагат. Възпитанието е двустранен
процес и тези две рубрики не са единствения фактор за постигане на
желаната емоционална интелигентност на учениците.

Друга практическа възможност за формиране и
усъвършенстване на емоционални умения е промяна във формата на
представяне на учебното съдържание по всяка тема. Предлагаме
представянето на учебното съдържание да става в първо лице
единствено число – от позицията на ученика.  Целта с това
представяне е да насочим вниманието на учителя към по-ограничено
използване на императивния подход и осигуряването на условия за
изява на ученика като субект в обучението. В подкрепа на това
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намерение е и наименованието на рубриките. В учебниците от първи
до трети клас рубриките „Проучи“, „Предложи идея“, „Направи
опита“ и др.,  имат насочващ характер. Чрез тях ориентираме учителя
към търсене на възможности за постигане на по-широка
ориентировъчна основа в дейността на учениците. С рубриките в
учебника за четвърти клас „Знам, научавам“, „Мога, можем“,
„Предлагам идея“, „Полезно е да знам“, „Проверявам“, „Проучвам“,
„Чувствам се“, „Променям“  ориентираме учителя към осигуряването
на по-голяма самостоятелност на ученика или учениците. Стремежът
за постигане на по-широка ориентировъчна основа остава, но той не
е приоритет само в работата на учителя, а и на учениците. Докато в
първи – трети клас чрез демонстрация и учебно-трудов инструктаж
учителят обоснова повечето аспекти на извършваната от учениците
работа, включително и мерките за хигиена и безопасност на труда, в
четвърти клас част от тази дейност на учителя се преотстъпва на
учениците. Например по темата „Творци на чудеса“ текстът на
рубриката „Мога, можем“ представя каква дейност извършват
учениците в урока.  Текстът на рубриката „Успявам, успяваме“
представя самооценката на учениците за извършената дейност и за
характера на осъществените взаимодействия, а текстът на рубриката
„Чувствам се“  - емоционалното състояние като следствие от
участието на ученика в урока. И докато чрез рубриките в учебниците
от първи до трети клас се представяше работата в урока до нейното
оценяване и самооценяване, с рубриките в четвърти клас се отива
по-далеч – представят се възможностите за постигане на рефлексия
и избор на осъзнати стратегии за поведение.

В заключение може да посочим, че процесите, свързани с
формиране и усъвършенстване на социални и емоционални умения
на учениците и намаляването на агресията в обучението по
технологии и предприемачество в началното училище могат да са
ефективни, ако:

- Има наличие на подходящо образователно съдържание;
- Има организация на обучението, предполагаща не само

активна познавателна и практическа позиция, но и организация,
съобразена със силните страни на всеки ученик;

- Има възможности за изява на учениците в индивидуално
личностен и социален план;

- Има съгласуваност в обучението по всички учебни предмети
от първия до последния училищен клас;

-  Има дейности, които предполагат създаване на усещане за
училищна общност, в която са приобщени всички деца;
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- Има дейности, чрез които се подпомага формирането на
социални и емоционални умения на учениците и усилия за
намаляване на агресията.
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО

ОБРАЗОВАНИЕ
Румяна Илчева Неминска

RESEARCH CHARACTERISTICS OF INTERACTIVE
EDUCATION IN HIGHER EDUCATION

Rumyana Ilcheva Neminska

Abstract: The quality of tertiary education is one of the main
objectives of the common European space. As an element of quality, the
development of innovative teaching methodologies in higher education
is perceived. That is why innovative practices, student-centered training
and their results remain a priority in the process of higher education. It is
precisely this that, in procedural terms, requires higher education to have
an adaptive research character, so that teaching methods create the
conditions for the development of students’ research skills. This perspective
is the core of this report. It outlines the adaptive nature of interactive
methods and their research characteristics. In the contemporary reading
of interactive learning two main trends are considered - the scientific
theoretical enrichment and the content-technological extension of the
notion of interactivity. In the theoretical perspective, interactive education
in higher education is seen as a pedagogical model that encourages students
to be an active part of the learning interaction. In this sense, interactive
methods are understood as integrative complexes in which a dialogue-
oriented research environment for the development of scientific and
research potential is constructed. The interactive methodological complex
organizes such academic learning environment, which is permanently
dynamic, research-focused, creative and effective. The grading of this
interactive methodological complex consists in the fact that the students
use the methodical supports, but they build their scientific theoretical links
so that they mutually develop their cognitive, emotional and other type of
potential. In content - technology terms, the concept is explored through
action - oriented and interdisciplinary approaches. The methodical
interactive complex is also built on simulation-based pedagogical training.
It has designed a learning environment in which students can make
mistakes, exercise and explore the cognitive space, apply various ideas
several times to achieve the most satisfactory and pedagogically acceptable
result. The research technology in the methodical interactive learning
model is constructed in three stages: community work, assessment
reflection and a self-reflection questionnaire. In the three technological
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stages, the student enters different roles: constructor, evaluator, personal
reflection. In each of the stages, the research feature enables influence on
a particular element of the model so as to enhance/slow down, postpone/
hurry an action, result or process. The research features of interactive
learning relate to self-reflection at several levels: - teaching; - learning; -
constructs of pedagogical communication, - assessment/self-assessment.
The application of a research interactive learning model enhances the
research culture of the students and the level of their personal and
professional communication.

Key words: interactive education, higher education

Съвременен прочит на интерактивното обучение.
Прегледът на научна литература предлага разнообразни,

взаимно допълващи се аспекти на определението за интерактивност.
Наблюдават се две тенденции – научно-теоретично обогатяване и
съдържателно-технологично разширяване на понятието за
интерактивност. Иванов, И. (Ivanov,I., 2005) посочва, че в основата
на интерактивното обучение е поставен конструктивизма.
Конструктивизмът е образователна философия, основана на
предпоставаката, че човек активно конструира своето собствено
разбиране или знание чрез взаимодействието между това, което вече
знае и това, в което вярва. (Brumer, 1966). Конструктивисткият подход,
приложен към интерактивното обучение мотивира и предизвиква
участниците да се превърнат в конструктори на своето собствено
знаене и интелектуално израстване. Модуларният подход, развит от
Хаурд Гарднър намира водещо място в научното обосноваване на
интерактивното обучение (Gardner 2014). Модуларният подход,
приложен в интерактивното обучение определя, че всеки от
участниците притежава определен тип интелигентност и я използва
в образователния процес. Този подход разглежда интелигентността
като потенциал, който може да се развива чрез конструирана учебна
среда и образователни взаимодействия, чрез целта и задачите в
образователните взаимодейсвия. В този смисъл обучението във
висшето образование би трябвало да осигурява различни
контексти, така че обучаемите да могат за избират подходящата
за тях среда и начини на учене. Дончева, Ю, обобщава, че
„понятието интерактивни методи не представляват конкретни
техники и алгоритми, а цялостен процес на взаимодействие между
учителите и учениците, при който образованието от статично, от
йерархично се превръща в процес, във взаимодействие, в
мултипликация, в постоянно разчупване на формите“ (Doncheva, Yul.,
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2016). Според Станфордския университет “интерактивното обучение
активно ангажира обучаващите се при усвояването на учебния
материал. То внася динамика, както за студентите, така и за
преподавателите. Лекциите се превръщат в дискусии, а студенти и
преподаватели стават партньори по пътя към придобиване на знания.”

От направения кратък преглед на интерактивното обучение
може да се изведат негови основни характерстики – то е диалогово,
развиващо, активизиращо, мотивиращо. То не е императивно, а е
личностноориентирано обучение, базирано на личната отговорност.
Интерактивното обучение във висшето образоване се разглежда като
цялостен педагогически  процес, в който:

- се осъществява активно взаимодействие на студентите с
учебната среда, учебните ресурси, човешкия и личностен потенциал
на академичния индивид. Учебната среда е организирана, така че да
мотивира и познавателно активизира участниците в учебния процес.
Самата тя служи като основа за натрупване на емпиричен опит и за
научаване в процеса на взаимодействие.

- преподавателят и студентът са пълноправни участници като
индвидуално-личностни авторитети. Преподавателят има
конструктивно-организационна роля, до момента, в който студентите
развият първоначални умения за ръководене и управление на
интерактивния учебен процес;

- задачата на преподавателя е да създаде условия за
образователна инициатива на студентите. Преподавателят не е
филтър, който преминава през информацията, а изпълнява функцията
на асистент в работата. Той е един от източниците на информация.

Интерактивното обучение във висшето образование е
педагогически модел, който насърчава студентите да бъдат активна
част от обучителното взаимодействие. Отрича пасивното
наблюдение, слушане, записване или запаметяване на информация.
Студентите взаимодействат с материала, един с друг и с
преподавателя по активен начин. Този модел на преподаване, насочен
към обучаемите насърчава въображението и укрепва уменията на
студентите за критично мислене и решаване на проблеми. Това
обучение създава активни и отговорни учащи младежи.
Интерактивното обучение може да има много форми: проекти,
проучвания, използващи технологии, дискусии и симулации.

В съдържателно-технологичен аспект интерактивното
обучение се конструира от редица методи, организиращи учебната
среда и дизайна. В педагогическата литература се срещат различни
дефиниции за интерактивен метод на обучение. В  научната
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литература се определя, че това е “форма на продуктивно и
реципрочно диалогово и полилогово взаимодействие между
субектите в процес на обучение лице в лице, чрез която се обменят
информация, идеи, дейности, състояния и съвместно се постигат
конкретните цели на обучение върху основата на три онтологични
равнища-личностно, социално, основно” (Radev, P., 2005). Допълва
се, че използването на интерактивни методи изисква наличие на
партньорски взаимоотношения, диалогов вид комуникация между
учещи и обучаващия (Gyurova, V., 2006). Друга дефиниция дава
Кашлев, С., който определя интерактивния метод като “начин за
целенасочена дейност на учител и на учащи се за организиране на
взаимодействието на всички участници в педагогическия процес с
цел създаване на оптимални условия за развитие“ (Kashlev, S., 2004
г.). Интерактивните методи на обучение се дефинират като
взаимосвързана съвместна дейност на учащите се и преподавателя,
при която всички участници в образователния процес си
взаимодействат, обменят информация, заедно решават проблеми,
моделират ситуации, оценяват своите действия и действията на
другите, потапят се в реална атмосфера на сътрудничество при
решаване на проблеми.

В настоящата статия интерактивните методи се разбират като
интеграционни комплекси, където методически са съчетани
конкретни/единични интерактивни методи, които взаимно се
допълват, организират диалогова, изследователска среда, развиват
научен и изследователски потенциал. Интерактивният методически
комплекс организира такава учебна академична среда, която е трайно
динамична, изследователска, креативна и резултативна. Градивността
на този интерактивен методически комплекс се състои в това, че
студентите ползват методическите опори, но изграждат свои научно-
теоретични обвързаности, така че взаимно развиват своя
познавателен, емоционален и друг тип потенциал. Те споделят
отговорността, целта и технологичната част при самоподготовката
си, така че да представят най-доброто от себе си при презентиране
на резултата. При конструиране на интерактивния методически
комплекс преподавателят прилага изследователски подход.

Изследователски подход в интерактивното обучение.
Изследователският подход се разглежда в различни аспекти

(Neminska, R. 2016, 2017). В процеса на теоретичния и процесуален
анализ се открояват няколко негови основни характеристки:
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а) научно-теоретичен и практически подход, който приема и
насърчава изявата на различната обоснованост, отхвърля
императивността и подкрепя изследователското откритие;

 б) подход, базиран на собствено участие, планиране,
изследване на учебния проблем. Свързан е с проблемни въпроси,
казуси, сценарии, а не просто с репродуктивен коментар;

в) подход, който пряко предпоставя решаване на познавателни
проблеми чрез активно включване, преживяване, свободен избор;

 г) в структурата на изследователския подход имплицитно се
включват дейностноориентираният и интердисциплинарният подход,
което от своя страна, оформя една нова методологична перспектива.
Дейностноориентираният подход е насочен към създаване на условия
за овладяване на комплекс от педагогически компетенции.
Интердисциплинарният подход основополага условията за
допълващи и развиващи елементи в методиките на обучение.

Изследователският подход в преподаването е начин за
запознаване на студентите с методите на научното познание като им
се представи множествена перспектива за усвояване. Той създава
условия за формиране на научен мироглед, чрез различна контекстна
перспектива, развива мисленето и когнитивната самостоятелност.
Същността на изследователския подход, приложен в интерактивното
обучение е свързана с научно-изследователската култура и поведение
на всичките участници в обучението.

Основни характеристики на този подход са:
- рефлексията и саморефлексията;
- гъвкавост и мобилност на данни и форми на комуникация;
- трансвералност и адаптивност на учебна среда, учебна форма

и познавателна информация.
Основна изследователска характеристика на интерактивното

обучение е саморефлексията. През целия обучителен период
преподавателят има възможност да променя елементи от
интерактивния модел на обучение в зависимост от рефлексиите на
студентите, от междинните екипни и групови резултати.
Саморефлексивната характеристика е пряко пропорционална на
професионалната адаптивност. Преподавателят има възможност чрез
преоценяване на собствените си цели и образователни стратегии да
развива и усъвършенства методическия интерактивен комплекс. Има
възможност, ползвайки научно-изследователски методи за
проследяване успеваемостта и академичното израстване на
студентите, да прилага корекционни стратегии в собствено
конструираните интерактивни методически модели.



TRAKIA  UNIVERSITY - STARA ZAGORA

72

Саморефлексивната характеристика е водеща и при
взаимодействието на студентите с образователния конструкт.
Дончева, Ю свързва рефлексията и саморефлексията в
интерактивното обучение с активността, чрез която учещият „се
превръща в субект, действащ осъзнато, отговорно и свободно в новия,
за него, образователен контекст“ (Doncheva, Yul., 2016).

Методическият интерактивен комплекс е изграден върху
симулационно-базирано педагогическо обучение. В него е
конструирана такава учебна среда, в която студентите да могат да
грешат, да се упражняват, да изследват научно-познавателното
пространство, да прилагат по няколко пъти разнообразни идеи, за
да достигнат до най-пълноценния и педагогически приемлив
резултат. В изследователската основа на интерактивното обучение
се основополагат казус-методът, ситуационният и симулационно-
базираният образователни методи. Тук те се разглеждат като
обобщени дидактически методи, в които свое място намират
дискусионните методи (беседи, дебати, дискусии, мозъчна атака,
обсъждане) и опитни (емпирични) методи (проект, експеримент,
презентация и други, основаващи се на диалога. По този начин е
изпълнено условието за изследователската характеристика на
интерактивното обучение:

- развива се изследователско научно пространство, съобразено
с възрастовите, личностно ориентрани нагласи и потребности на
студентите;

- конструира се учебна среда, която мотивира и предразполага
към развитие на потенциала,

- ситуира се такъв модел, в който студентите да развиват,
упражняват и формират педагогически модели на поведение;

- симулира се педагогически проблем, който студентите да
разрешат, използвайки всички налични учебни, интелектуални и
електронни ресурси.

Изследователска технология в методическия интерактивен
модел на обучение

Първи етап: „Работа в общност“. В този етап студентите се
налага да преодоляват свои образователни стереотипи и нагласи за
пасивно академично слушане. Те влизат в роля на писател и рецензент
по определена педагогическа тема. Комуникацията между рецензент
и писател е активна и целеустремена, докато и двамата не създадат
продукт, отговарящ на зададените предварително критерии.  На този
етап се развива оценка, самооценка, активизират се личностни
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рефлексии, развива се различния тип интелигентност. Студентът е
конструктор на собствения си успех, работейки в сътрудничество.

Втори етап: „Оценъчна рефлексия“. В този етап студентите
презентират свои тематични продукти и биват оценявни от студентско
жури по определени критерии. Журито се определя на ротационен
принцип. Студентите освен, че развиват умения за публично говорене
и управление на аудиторията, развиват и умения за формиращо и
развиващо оценяване. Интерактивният методически модел
предоставя възможност студентите да влизат в по-широки и различни
ролеви отношения, които са рамкирани чрез критерии и изисквания.

Трети етап: „Саморефлексивен въпросник“. В този етап
студентите отговарят на въпроси с отворен отговор. Необходимо е
да оценят технологията на академичното обучение, да предложат
идеи, да оценят собственото си развитие в педагогческата наука и
личностната рефлексия към професията. Този етап се оказва най-
труден за студентите - именно тук се проявява метаморфозата по
отношение на технологията на обучаване и на учене. Тук студентите
оценяват с високи стойности технологията на обучаване. Тяхната
оценъчна саморефлексия е силно изострена и оценяват своето
развитие с думите – „сега мога да се справя още по-добре.“ Във всеки
един от етапите изследователската характеристика дава възможност
да се въздейства върху определен елемент от модела, така че да се
засили/забави, да се отложи/забърза дадено действие, резултат или
процес.

 Заключение.
В заключение могат да бъдат формулирани следните изводи:
1. В резултат на използване на методическия интерактивен

модел с изследователски характер се променят образователните
нагласи на студентите. Променят се образователните стереотипи за
участие в учебния процес или избирателно включване в него.

2. Изследователските характеристики на интерактивното
обучение се свързват със саморефлексията на няколко нива: -
преподаване; – учене/научаване; - конструкти на педагогическо
общуване;- оценяване/самооценяване.

3. Прилагането на изследователски интерактивен обучителен
модел повишава научно-изследователската културата на студентите,
както и нивото на тяхното личностно-професионално общуване.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗИСНИ ВИЗУАЛНИ ВЪЗПРИЯТИЯ
ПРИ НЕПОДГОТВЕНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С

ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА СТУДЕНТИ-ПЕДАГОЗИ
Катя Тинева-Гюрковска, Ани Златева

BUILDING BASIC VISUAL PERCEPTIONS OF STUDENTS OF
PEDAGOGY UNPREPARED FOR COMMUNICATING WITH

VISUAL ARTS
Katya Tineva-Gyurkovska, Ani Zlateva

Abstract: This research contains certain pedagogical problems
concerning the basic visual perceptions of the students from the pre-school
and primary school education specialty at the Faculty of Education in
Trakya University, reviewed on theoretical and analytical level. People
studying to become primary school teachers are expected to teach the
subject Art in their future pedagogical carrier, but they are often unprepared
for communicating with the visual arts. They don’t have former knowledge
in this area. That is why the aims of this article are connected to presenting
the real “picture” of their level of perception when in touch with pieces of
art in a museum environment. The stages of understanding, perceiving
and free usage of the Art terminology are being tracked. 

Two aspects are concerned in theoretical plan: Ideas of some of the
greatest Art theoreticians concerning the stages of development of the
visual perceptions, viewed from artistic, psychological and pedagogical
point of view. How students can assimilate and apply them in direct
communication with visual arts. The article marks the meaning, role and
place of Art galleries and museums in the pedagogical process of future
and current teachers and art pedagogues. 

On empirical level this article systematizes the problems connected
with the methodology of Fine Arts education, and more specifically with
this part, related to the application of their knowledge of theory, art history
and interpretation of pieces of art. Based on this pedagogical analysis the
article makes some important conclusions for the level of competence
and abilities to assimilate objects connected to the visual arts. 

Keywords: visual perception, communication, visual arts, students

В статията са засегнати актуални проблеми свързани с
процесите и степентта на формиране на задължителни визуални
възприятия, които трябва да притежават студентите бъдещи педагози
ПНУП при ПФ на ТрУ. Студентите в специалностите на ПФ не са
предварително подготвени за срещи с изкуството, те нямат
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познанията, които дават художествените гимназии  и
специализираните паралелки по изкуства в страната. За съжаление
поради липсата на ранно създадени навици за гледане, разбиране и
интерпретация на творби на изкуството, както и на активна
художествено-творческа дейност при обучаващите се още преди
Университета, те са неподготвени и връзката с изкуството започва
да се случва много късно във времето в тяхната вече зряла възраст.

Комуникацията с изобразителните и визуални изкуства изисква
познаването на видовете, жанровете, стиловете, техниката и най-
общо казано се познава „езика“ на тези творчески дейности и да се
владее минимум от задължителния терминологичен речник. Трудно
боравят точните понятия при определяне, анализ и интерпретация
на творбите и ги затруднява тяхното разглеждане от описателна и
стилово-пластична гледна точка. Затова за тях е изключително сложно
да импровизират и представят визуалните изкуства като вълнуващо
преживяване пред децата от предучилищна и начална училищна
педагогика, което несъмнено е съществена и нразделна част от
тяхната бъдеща педагогическа практика.

Изследването е насочено именно към тази голяма група учащи,
на която се налага да познават теорията отнасяща се до дисциплините
свързани с визуалните изкуства, да вижда и разбира изобразеното в
произведенията на художниците, да познава процесите и етапите на
развитие на изкуството, да познава водещите автори и примери в
световната и българска история, да описва и анализира, да разбира
посланията, концепциите и експериментите в изкуството за да може
да отговори на учебните стандарти в тази специфична област.

Подходът към такъв тип обичващи се в различни направления
на педагогиката изисква нов тип интегриращи, интерактивни и
иновативни методи, които да активират и мотивират всеки един от
тях към по-задълбочен поглед върху изобразителната дейност и
неформален подход. Активната връзка между университетски
преподаватели-студенти-деца следва да доведе до високо ниво на
творческа свобода и индивидуално развитие. Предизвикателството
е голямо както пред преподавателите, така и пред студентите и
изисква експериментален педагогически модел и анализ на
постигнатите резултати за оптимизиране на учебния процес и
лекционното съдържание.

Цели и задачи на изследването
Целите на изследването могат да се сведат до няколо точки:
1. Проследяване и анализ на възможностите за формиране на

базисни визуални възприятия при неподготвени за комуникация с
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визуалните изкуства студенти бъдещи педагози в рамките на
обучението включващо дисциплини свързани с визуалните изкуства.

2. Как се прилагат базисните понятия определящи спецификата
на визуалните изкуства при пряка комуникация с изкуството в
неформална среда, която предлага Градската художествена галерия
в Стара Загора и нейната постоянна експозиция.

3. Педагогически анализ на резултатите от описанието и
интерпретацията на художествените произведения направени по
избор на студентите и изводи от получените данни.

Теоретични основи на изследването. Изкуствоведска и
педагогическа обосновка

Изграждането на визуални възприятия при различните
възрастови групи е бавен и продължителен процес, за който има вече
в изкуствоведската литература известни теоретични разработки,
които се допълват и развиват от изследователите на изкуството.
Интересът към тези сложни процеси, тяхното проследяването и
анализирането е вълнувало теоретиците и историците на
изобразителните и визуални изкуства през целия 20 век. За
извеждането на своите идеи големите имена в изкуствознанието се
обръщат към някои школи на психологическата наука и с това
обогатяват постиженията и в двете направления.

В нашата съвременна изследователска литература Петер Цанев
засяга в книги, статии и лекции направени проучвания в областта на
взаимовлиянията между изкуство и психология, като засяга и
проблематика свързана с визуалните възприятия. В своята книга
„Психология на изкуството“7 в няколко от нейните глави той
разглежда световните научно-теоретични постижения засягащи
основни аспекти свързани с развитието на визуалното мислене и
визуалното възприятие, както и на възможностите за познанието и
„езика“ на изкуството. Но, в тази област се проучват и оформят две
водещи теории, които са добре познати на художниците и историците
на изкуството.

Една от теориите е свързана с изследване принципите на т.нар.
„директно възприятие“ при комуникация с произведенията на
визуалните изкуства, която стъпва на идеите разработени от Рудолф
Арнхайм8 . Той фокусира своите наблюдения върху „динамичните
сили на възприятието“ и „визуалната експресия“ и с това допринася
за обогатяването на гещалтпсихологията. За тях Цанев много точно
отбелязва: „Според психологическата теория на Арнхайм
способността да възприемаме визуалната експресия е важна за
човешкото съществуване. Верен на основните принципи на
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гещалтпсихологията, Арнхайм смята, че както заобикалящият ни
свят, така и творбите на изкуството трябва да бъдат възприемани не
като отделни части или отделни форми, а като структури от
взаимодействащи сили“7 .

Друга теория изведена от големия британски историк на
изкуството Ернст Гомбрих е известна като „теория на художественото
възприятие“ и „психологията на изображението в изкуството“
представена за първи път през 1959 г.3 Гомбрих развива своите идеи
на база достиженията на когнитивната психология. Петер Цанев
много точно обобщава изследванията на този голям автор така: „в
психологическият модел на Гомбрих за основна база на възприятието
се приема информацията, а не усещанията. ... идеята за „невинното
око“ е мит и възприятието не е само отразяване на определена
информация, а активно действие, което е под силното въздействие
на познанието“7 Гомбрих приема, че  развитието на визуалните
възприятия не е случаен процес, а е свързан с натрупването на
информация т.е. с предварителното обучение и познание, което всеки
един човек.

Комуникацията с визуалните изкуства е труден процес и не
може да се осъществи спонтанно и лесно от страна на студенти или
деца, които нямат предварителни познания за изкуството и културата,
защото те не владеят този специфичен „език“ и от тук не разбират
това, което гледат.

Двете теории насочват историците на изкуството към процесите
на „гледането“ и „възприемането“ на визуалните изкуства при пряко
взаимодействие с тях. В тази посока разсъждават и предлагат идеи
водещите за изкуствознанието имена Лионело Вентури2 и Кенет
Кларк4. И двамата добре разбират, че неподготвената за комуникация
с визуалните изкуства публика трудно възприема тези изкуства и се
нуждае от създаване и развитие на техните визуални възприятия. Те
предлагат в своите книги не просто информация за изкуството, а
насочват към разбиране, анализ, интерпретация и формиране на
високи естетически критерии за изкуството. Използват примери от
световната история на изкуството за да предложат примерен
критически анализ на тези подбрани произведения. В тази посока
на споделени в текстове идеи в българската литература трябва да се
посочат имената на изкуствоведите Христо Ковачевски5 и Атанас
Божков1, които считат за важно да се наблегне върху спецификата и
нуждата от комуникация и анализ при гледане на произведенията на
изкуството от световната и българска история.
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Но, трябва да се има предвид, че и двамата имат дълга
преподавателска практика, но те са имали друг тип студентска
аудитория - бъдещи изкуствоведи и художници, които приемаме за
предварително добре подготвени студенти. Поради тази причина
техните идеи ни дава само една насока за адаптиране и прилагане в
педагогическата практика при друг тип професионално направление.
Подобни примери биха могли да бъдат приспособени към студентите-
педагози в обучението насочено към раздел „възприемане и
интерпретиране“ на художествена творба.

В педагогическата литература има малко изследвания по
разглежданата тема, затова донякъде може да се приема за
предизвикателство изследването на аспекти от формирането на
базисни визуалните възприятия при студенти-педагози и проучването
да се постави в съвременен педагогически контекст. Но, публикации
в подкрепа на поставената тема има и една от тях е статията на Ричард
Сийгсмунд със заглавие „Защо преподаваме изкуство днес?
Концепции за арт обучение и тяхното обосноваване“10. В нея са
засегнати аспекти на художественото образование, които включват
именно изследване на  възприятията и тяхното значение за
преподаването на изкуство.

Елиот Ейснер и Майкъл Дай в книгата „Ръководство за
проучване и политики в арт образованието“9 представят историята
на арт образованието, наблягат на различни политики и перспективи
в тази област, но разглеждат и проблеми на обучението на учители и
музейното образование като ги поставят и разглеждат в дискусионен
план. Авторите в широк и задълбочен преглед засягат разнопосочни
теоретични и практични изследвания насочени и към проблематиката
на визуалните възприятия.

Юрий Протопопов6 разглежда в обзорна статия редица примери
свързани със световния и руски опит насочен към развитието на
визуалните възприятия при деца и младежи в музейна среда. Оказва
се, че ролята на галериите за изкуство са от изключително важно
значение за създаване и развитие на умения свързани с възприемането
на визуалните изкуства. Различната среда предлага много по-активна
комуникация с произведенията и провокира към засилване
въздействието им в художествено-критичен и аналитичен план.
Протопопов в своето изследване проследява как влияе пряката
комуникация с произведения на изкуството създадени предимно през
20 в. и 21 в. т.е. част от авангардните и поставангардни течения върху
неподготвената млада публика.
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В текста се извеждат няколко водещи принципа свързани с
формирането и развитието на художествените възприятия при
различни възрастови групи учащи.

Протопопов ги формулира по следния начин: 1. Принцип на
взаимосвързването между естетическото и етическото възприятие;
2. Принцип на разбиране езика на музейния предмет; 3. Принцип на
систематичност; 4. Принцип на комплексното въздействие определен
от спецификата на визуалните въздействия; 5. Принцип на приоритет
на творческа и изследователска дейност на учениците и т.н. Всеки
един от посочените принципи има своите педагогически аспекти в
световен план и са разгледани подробно чрез примери. Приносът на
изследването е в концептуалния характер на подбраните обучителни
експерименти, които могат да послужат за модели на
експериментиране при обучението на студенти-педагози. Вторият и
четвъртият принцип се отнася много близко до оптимизиране на
учебната теория и практика на университетски преподаватели и арт
педагози в бъдещата им работа и предлага работещи идеи.

Студентите от специалност ПНУП на ПФ са една неподготвена
за учебния предмет Изобразително изкуство публика. През годините
на обучение в ПФ студентите-педагози получават базисна
информация за историята на изкуството, биографията на
художниците и гледат произведения на изкуството, запознават се с
методиката и педагогиката по предмета, но често имат трудности
при тяхното запаметяване и прилагане при пряка комуникация с
визуалните изкуства. Срещат затруднения и при усвояване на
теорията и терминологията нужна за етапите на анализа.
Емпиричните резултати дават една реална „картина“ за онова, което
те са усвоили, възприели и приложили при интерпретацията на
художесатвените произведения показани в постоянната експозиция
на галерията.

Необходимо е да се наблегне върху развитие на по-добри
способности за възприемане на цялостна композиция на дадено
произведение, определяне на нейните елементи, които да бъдат
свързани в конкретен сюжет, разказ подчинен на дадена тема, след
което и да се направи сравнително точен художествен анализ.

Емпирични подходи и анализ на резултатите
Учебните програми по изобразително изкуство в началния етап

на образование в България са насочени към формиране на
съвременните ключови компетентности като една от тях е
създаването на интерес към националното и световното културно-
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историческо наследство и художествената култура. Постигането на
тази цел се очаква да се осъществи при придобиването на знания в
областта на компетентност, наречена „Зрител и творба“. Някои от
резултатите при придобиването на знания, умения и отношения в
тази област на познанието се очаква да проявят в:

 Разкриване най-общо съдържанието на произведения на
изобразителното изкуство.

Описване на теми и сюжети в творби на изкуството.
 Разграничаване на произведения на изобразителното изкуство

по вид.
Умение за коментиране на творби от различни жанрове в

изкуството.
Умения за описване на особеностите на различни творби на

изобразителното изкуство.
Изразяване на отношение и описване на собствени

впечатления при възприемане на различни видове творби на
изкуството.

Нивото на формиране на зрителни възприятия и естетически
преживявания при комуникация с изобразителното изкуство на
студентите-педагози е от първостепенно значение при реализацията
на педагогическия процес в хода на обучение по изобразително
изкуство в началното училище най-вече в тази област на
компетентност - „Зрител и творба“. Изграждането на тези базисни
нива на визуална компетентност обаче оказват съществено влияние
и върху изграждането на естетически критерии при подбора на
демонстрационния материал от бъдещите учители за уроците във
всички останали области на обучителни умения, включени в учебните
програми по изобразително изкуство за началното училище.

За да анализираме степента на визуална компетентност на
студентите бъдещи педагози, специалност ПНУП в ПФ при
възприемане на визуални изкуства се ръководим от някои от
принципите свързани с формирането и развитието на художествените
възприятия при различни възрастови групи учащи, определени от
Протопопов6.

На базата на тези принципи сме изследвали три форми на
визуална реакция на студентите спрямо разглежданите произведения
на изобразителното изкуство.

Първата форма във възприемането на произведения на
изобразителното изкуство сме базирали на „принципа на разбиране
езика на музейния предмет“ и се отнася до видовите, жанровите и
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стиловите предпочитания на студентите при избора на произведения,
по които да работят.

Втората форма на проява на визуална реакция е свързана с
теоретичната и терминологичната им компетентност при анализа на
произведения на изобразителното изкуство, а третата се отнася до
педагогическата приложимост при трансфера на компетенции – от
визуалните възприятия на художествени произведения към
педагогическата практика.

От трите форми на визуално въздействие, което ние определяме
като реакция следват и няколко типа визуални степени на
компетентност.

Първият тип, който може да се разгледа се отнася до  „принцип
на разбиране езика на музейния предмет“, който е определен от
Протопопов и в изследването е свързан с видовите,  жанровите и
стиловите предпочитания на студентите.

Вида изобразително изкуство, който най-силно е привлякъл
интересът на студентите е живописта. Близо 98% от студентите са
заявили своите предпочитания към този вид изкуство. Силното
въздействие, което цветът има върху човешките възприятия е
вероятната причина за този висок процент. Само два процента от
разглежданата група са били привлечени от графични произведения
и никой не спрял своето внимание на скулптурни произведения.
(диаграма 1)

Диаграма 1

Спрямо избора им на стил при възприемане на произведения
на изящното изкуство можем да определим три групи студенти -  най-
голямата от тях – 96,3% са заявили своите естетически предпочитания
към произведения с реалистична и натуралистична стилистика.
Втората група студенти едва 2,7% са харесали творби на модерното
или съвременно изкуство, съчетаващи фигурална композиция с
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декоративна стилистика и само 1% са изразили предпочитания да
анализират абстрактни творби. (диаграма 2) Това разпределение на
процентите е донякъде предвидимо в контекста на слабата
предварителна подготовка на студентите за комуникация с
произведения на изобразителното изкуство. Реалистичните и
натуралистични произведения предлагат ясно разпознаваеми обекти,
близки и познати теми и сюжети и по тази причина са добре приети
от неподготвена публика.

Диаграма2

Относно жанровите предпочитания при избора на
произведение на изящните изкуства при добавяне на анализ и
интерпретация, прави впечатление големият процент студенти (67%)
привлечени от фигуралните композиции. Причината за повишения
интерес към този жанр е неговата значителна повествователност,
илюстративност и яснота на обектите в композициите, неминуемо
ги прави по-лесни за възприемане и описание в сравнение с другите
жанрове на изобразителното изкуство. Друг интересен факт при
анализа за избор на жанр е процента студенти от тази група, които
са посочили като любима творба композицията на Стоян Венев
„Селско семейство“. Като обосновката техния избор се отчита –
разказът, позната сюжетна линия, ясните и разпознаваеми обекти и
елементи на композицията свързани с националната ни идентичност
и по-реалистичния подход на художника, но примерно пропускат и
не отчитат подчертаната социална тематика характеризираща
годините на създаване на произведението.

Портретния жанр са предпочели 19,6%, а от пейзажа са били
впечатлени 8% от изследваната група студенти. Само 5,4% от
изследваната група са включили натюрморта сред харесваните
творби, които да анализират и интерпретират. (диаграма 3)
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Диаграма3

Втората форма на проява на визуална реакция сме основали на
„принципа на комплексното въздействие, определен от спецификата
на визуалните въздействия“ по формулировката на Протопопов.  При
нея визуалното отражение върху студентите е оценено по отношение
на способността им да направят аналитична интерпретация на
разглежданите творби и сме класифицирали пет подхода, използвани
от изследваната група студенти.

При първия от тях, използван от 10,2% от студентите се отчита
липса на конкретика на описанието и анализа с разглежданата творба.
Обикновено вместо анализ на конкретното произведение студентите
от тази група са включили биографията на автора на съответното
произведение или са посочили отделни интересни факти от неговия
живот.

Към вторият тип аналитично представяне на художествените
творби от студентите сме отнесли разработките на 41 % от
изследваната група студенти, които са използвали битово-житейски
и описателни варианти за интерпретация на произведенията.
Обикновено описват произведенията на битово-житейско ниво на
възприятия като в повествователен стил споделят собствените си
преживявания по изобразения сюжет.

Ако сравним големия процент студенти (41%), прилагащи този
подход при анализа на произведение на изобразителното изкуство
ще видим, че той силно корелира с процента студенти (67%), избрали
да интерпретират фигуралната композиция жанр в своите разработки.
В тези интерпретации правят впечатление значителните аналогии с
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различни житейски ситуации, познати факти или битови асоциации,
които те предизвикват у зрителя. При този вид описания студентите
изобщо не са включили или почти не са използвали специфичната
за изобразителните изкуства терминология.

Третият подход при анализа произведения на изобразителното
изкуство от студентите бъдещи педагози може да се определи като
описателно-познавателен. Този тип анализ са използвали 24,4% от
изследваната група студенти. При него интерпретирането на
художественото произведение се отнася до повишаване на знанията
на децата и учениците относно етнографията, историята,
литературата и други сфери на познанието или учебни предмети, но
не засягат проблематиката на изобразителното изкуство, неговата
теория и не се борави с терминология, отнасяща се до специфичните
за този вид изкуство изразни средства.

Към четвъртата група студенти (16, 6%) сме отнесли онези от
тях, които по един или друг начин са включили в анализа на творбите
всичките три описани до тук подхода, но са използвали и знания и
терминология, касаещи проблематиката на изобразителното
изкуство.

При петата група студенти (8,1%) е налице използване на
подходяща терминология при описване на проблематиката и изразни
средства, свързани с произведенията на изобразителните
изкуства.(диаграма  4)

Диаграма 4

Третия тип визуална реакция на студентите бъдещи педагози
сме подчинили на „принципа на приоритет на творческа и
изследователска дейност на учащите“ на Протопопов и сме го
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отнесли до степента на свързаността на аналитичните разработки
на произведения на изкуството с педагогическата им приложимост
в бъдещата работа  на студентите по педагогика в часовете по
изобразително изкуство. Тук студентите са разпределени в три групи.

Първата от тях са представили педагогически и игрови форми
на педагогическо взаимодействие, които не са свързани с
разглежданите произведения и не предполагат повишаване на
компетентността на децата и учениците в областта на
изобразителните изкуства. Те съставляват 32,6% от общия брой на
разглежданата група студенти.

Втората група студенти (54,4%) са предложили игрови и
обучаващи форми на педагогическо взаимодействие, които частично
засягат проблематиката на изобразителното изкуство и не
предполагат значимо повишаване на знанията и уменията на децата
и учениците в тази област. В 13% от предложените игрово-
познавателни форми на педагогическо взаимодействие се отчита
връзка между анализираните художествени творби и предложените
форми на педагогическо взаимодействие. Описаните в тях дейности
са тясно свързани с проблематиката на изобразителните изкуства и
предполагат повишаване на компетентността на децата и учениците
в тази област. (диаграма 5)

Диаграма 5

Обобщение, изводи, заключение
Изводите, които можем да направим от анализа на резултатите

се отнасят до:
Изграждането на базисни визуални възприятия при

неподготвените за комуникация с визуалните изкуства студенти-
педагози се затруднява изключително много от липсата на гледане и
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познаване на изкуството в най-ранните етапи от живота на децата и
учениците. Причините са донякъде свързани със слабата
предварителна подготовка в хода на основното и средно образование
в рамките на учения предмет Изобразително изкуство.
Неглижирането на заниманията по този учебен предмет и
постоянното намаляване на часовете за обучение водят до не добро
познаване на произведенията, на изразните средства и начините на
въздействие, които те имат върху зрителя. Липсва познаване на
„езика“ на изкуството и способност за боравене с базисната
терминология и от своя страна това води до  ограничени възможности
за постигане на пълноценна комуникация с произведения на
изобразителното изкуство.

Целенасочените занимания насочени към възприемане и
анализирани на творби на изобразителните изкуства частично
допринасят до сформирането на визуална компетентност при
взаимодействие с изкуството. Макар и да не е много висок процента
на студенти показали добри и високи резултати при интерпретацията
на произведения на изобразителното изкуство след тяхното
възприемането  в галерийната среда е добър знак  при изграждането
на базисните визуални компетентност при неподготвените за
комуникация с визуалните изкуства студенти-педагози.

Притеснителен е третият извод, който може да се направи от
така анализираните данни и той се отнася до не високия процент на
предложените игрово-познавателни форми на педагогическо
взаимодействие. Само в 13% от тях се отчита връзка между
анализираните художествени творби и предложените педагогически
концепции.

Останалите студенти са предложили познавателни и
изобразителни дейности, които не са тясно свързани с
проблематиката на изобразителните изкуства и не предполагат
повишаване на компетентността на децата и учениците в тази област.
За нас това означава, че значителен процент студенти не осъзнават
връзката между изучаваните учебни дисциплини, свързани с
изучаването на изобразителното изкуство, неговата теория и история,
комуникацията и практическата педагогически приложимост в
бъдещата им работа. Според нас причините са две: на този етап на
обучение на студентите, преди да е започнала реално
професионалната им реализация трудно свързват получаваните в
университета теоретични знания с възможностите им за прилагане
в практиката, а другата се отнася до липсата на минал опит за
комуникацията с изкуството в детските и ученическите години, с
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който биха могли по аналогия да свържат бъдещата си практика на
педагози.
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ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРАТЕГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
ЕФЕКТИВНОСТТА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Златка Димитрова Желязкова

USING STRATEGIES FOR INCREASING THE
EFFECTIVENESS IN FOREIGN-LANGUAGE TEACHING

Zlatka Dimitrova Zhelyazkova

Abstract: The main objective of modern language learning is to
improve the communicative competence of the learners. The striving for
enhancing the effectiveness of language learning aims to ensure that each
student, besides basic training (acqiusition of the taught vocabulary, correct
pronunciation, spelling, etc.), also has access to information, skills to select,
systemize, use and understand its application. The use of communicative
strategies in studying the new language puts learners in an active position,
encourages them to engage in productive learning, to form cognitive,
communicative and social skills, and above all to be active participants in
the process od learning which is characterized mainly by interaction,
collaboration and use of a variety of techniques to facilitate the perception
and acquisition of the studied content. The modern teacher faces the
necessity to constantly seek new modern and innovative training and
teaching methods which are interesting and meet the linguistic needs of
the learners, to provide them with the conditions and equip them with the
means  for independence and  advancement, achieved on the basis of
already acquired knowledge and learning strategies.

Кеy words: communicative strategies, knowledge transfer, meta-
knowlegde, competence, social roles, cognitive techniques

Въведение
В съвременния свят потребността от изучаване на чужди езици

е превърната в една от основните потребности на обществото и на
отделния човек. Целият ни живот преминава през все по-налагащата
се употреба на поне един чужд език. Новите реалности в Европа и
света изискват от учениците да притежават знания и умения, които
да прилагат в мултикултурна среда, да работят ефективно в
динамично променяща се технологична среда. В този смисъл пред
училището стои основната задача да подготвя личности с добре
развити умения за комуникация и добре подготвени за този нова среда
на информационно общество.

Изучаването на чужд език в училище цели постигане на
определено равнище на комуникативна компетентност чрез
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овладяване на знания, умения и отношения, формиращи
чуждоезикова компетентност. Формирането на тези чуждоезикови
компетентности е сложен процес, който се влияе от учебните
дейности, които учителят планира и осъществява в класната стая.
Урокът по чужд език трябва да съдържа достатъчно възможности за
изява на учениците и активното им включване в процеса на обучение,
както и необходимост от осигуряване на условия за практическо
прилагане на усвояваните теоретични знания. В учебния процес по
чужд език основно място заема проблемът за активизиране и
стимулиране на познавателните интереси на всяко дете, за развитието
на потенциала на учениците чрез ползването на разнообразни
стимули за разбиране и ползване на преподаваните знанията.

За да се постигне желаното ниво на комуникативна
компетентност, е необходимо използваните учебните материали и
дидактически методи да отразяват цялата сложност и многообразие
(психологично, социолингвистично, национално, културно) на
човешката комуникация. Понятието комуникативна компетентност
има дълга история и е представяно у нас в изследвания на обучението
по роден (Dimchev, 1998; Petrov, 2002) и по чужд език (Hymes, 1972).
Най-популярна е дефиницията, която го очертава като система от
знания и умения, необходими, за да се участва в процесите на
общуването, като модел с езикови, психофизически и социални
характеристики. Редица автори преосмислят комуникативната
компетентност, като наблягат най-вече върху познаването на
лингвистичните и комуникативните конвенции за „сътрудничество“
в разговора като същностна черта на комуникативната компетентност
(Pachev, 1998).

Основна задача на преподавателя е да предлага нови и
разнообразни обучаващи стратегии за създаването на всяка една от
тези разновидности на компетентността у изучаващите чужд език.
Следователно, освен метастратегиите за усвояването на езикова
компетентност от обучаваните на чужд език, неизбежно анализираме
и метастратегическата компетентност на учителя в педагогическия
дискурс. Тази „обучаваща” стратегическа компетентност е насочена
към преодоляването на проблема, свързан с празнините в езиковите
познания или със сривове в комуникацията. Това преодоляване на
дефицити е целенасочено, предварително заявено и предполага
планиране, обмисляне на учебните задачи и най-вече на ефекта, на
резултата от тях – усъвършенстването на комуникативната
компетентност. Обучаващите стратегии са и част от социалната
компетентност, която ще позволява по-късно на личността да
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упражнява професията си и да създава непрекъснат социално
ангажиран дискурс, какъвто по същество представлява и учебният
процес. Използването на обучаващи стратегии зависи от
комуникативната компетентност на преподавателя като цяло, както
и тази на обучавания. Стратегическата компетентност има
обслужваща спрямо другите компетентности функция, доколкото
всяка от компетентностите предполага прилагането на някакъв вид
стратегии – разрешаването на комуникативни проблеми чрез
определени техники.

Същност на понятието стратегия
Стратегията на обучение включва методите, техниките и

процедурите, които преподавателят използва в работата си. Когато
говорим за стратегии за учене, обаче, обикновено имаме предвид
онези стратегии, които учащите използват за постигане на по-голяма
ефективност на усвояване и възприемане на учебното съдържание.
При прилагането им се формират такива качества на обучаваните
като самостоятелност, независимост, автономност, учене за живота
и през целия живот, а при езиквото обучение – придобиване на
многоезикова комуникативна компетентност. Ефективността на
обучението по чужд език до голяма степен зависи тъкмо от уменията
за ползване на такива стратегии за учене. „Да учиш обучаваните как
да учат изучавания от тях език е една от основните задачи на
преподавателя. Значението на тази задача се увеличава с извеждането
на преден план сред целите на обучението по съвременни езици на
такива качества на обучаваните като самостоятелност, независимост
и автономност“ (Stefanova, 2015, с. 144). Сред най-често прилаганите
в обучението по чужд език са стратегиите за разбиране –
концентиране върху разбраното (а не изпадане в паника от
неразбраното), опит при слушане или четене колкото е възможно
по-рано да се разбере за какво става въпрос в текста, каква е неговата
цел, формиране на очаквания за текста и разграничаване на важното
от не толкова важното  в него и т.н.

Изследователите, които се опитват да изяснят същността на
понятието стратегия и значимостта му за изучаването на
комуникативния процес, предлагат различни дефиниции в
зависимост от теоретичната призма, през която се поглежда –
теорията за речевите актове, теорията на действието, методиката на
чуждоезиковото обучение, теорията на информацията, реториката,
дискурс-анализа и т.н. (Sotirov 2002). В повечето познати ни
дефиниции основните характеристики на стратегията са
необходимостта от преодоляването на проблем чрез съзнателното
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планиране на действия.
От психолингвистична гледна точка, често непълната както в

речево, така и в когнитивно отношение информация се обработва
веднага на няколко нива и от няколко източника, като интонация,
синтаксис, интеракционни особености, пропозиционални значения,
референция, характеристики на речевия акт на предходния ход, а
също направените изводи за намеренията, социалното положение
или паралингвистичното поведение на говорещия в даден момент, и
се организира във вид на база от данни, с помощта на които локално
се планира и изпълнява следващия ход (Teun A. van Dijk, 1985). В
този смисъл преодоляването на подобен род проблеми е налице във
всяка комуникативна ситуация и съвсем логично се смята за основна
характеристика на речевата стратегия. Според Т. Ван Дайк
речепроизводството има стратегически характер и поради тази
причина стратегията представлява „характеристика на когнитивния
план на общуването, която контролира оптималното решение на
система от задачи по гъвкав и локално управляем начин в условията
на недостатъчност на информация за съответстващите
(последващите) действия на другите участници в комуникацията или
за локалните контекстуални ограничения на собствените
(последващите) действия” (van Dijk, 1985, с. 274). Такова разбиране
за стратегия оправдава обвързването й на първо място с
проблематичността в общуването. В частност речевата стратегия е
свойство на речевото взоимодействие и определя как и с какви
средства се постигат целите на това взаимодействие. Речевата
стратегия е ограничена до локалните възможности на прагматичния,
семантичния или стилистичния (реторическия) избор на говорещия.
Овладяването на чужд език се осъществява чрез непрекъснато
разрешавване на комуникативни проблеми от различен порядък. Така
например, всеки етап от овладяването на чужд език поставя
преподавателя и обучаваните пред редица празнини в познанието за
речевата практика на чуждия език. От друга страна, различните
типове обучаеми със своите индивидуални стилове на учене (за които
става дума по-долу) изискват по-специално организиране на
методическото взаимодействие и използване на подходящи
методически средства, в това число и стратегии за учене. Добре
квалифицираният учител предварително набелязва поредица от
целенасочени и внимателно планирани учебни похвати, за да се решат
учебни комуникативни проблеми,  в случая с чуждоезиквото обучение
– подаване на знания за езиковите явления, за функционирането на
вербалните и невербалните средства в речта, за изграждането на
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дискурс; създаване на комуникативни умения чрез запознаване с
комуникативни стратегии в чуждия език и др.

Целенасочеността е друга важна характеристика на стратегията,
тъй като прилагането на една стратегия винаги има за цел да бъдат
постигнати определени резултати. Оценката на дадено речево
действие по признака целенасоченост се формира на базата на
оптималността на постигнатия резултат. При реалното общуване е
редно да се отчита фактът, че не винаги е налице резултат от речевото
действие, той невинаги е видим или си получават странични,
непланирани ефекти. В образователния проце страгегиите винаги
се използват, за да постигнат определена цел, която е предварително
ясна, ясен е и резултатът от нея – така както степента на овладяване
на определени комуникативни умения и навици на чужд език може
да бъде проверена и оценена на всеки етап от изучаването му.

Класификация на видовете стратегии
Първите систематични опити за описание на стратегиите и

подкласовете им  са представени от  Е. Биалисток (Bialystok, 1990) и
Л. Селинкър (Selinkar, 1983), на базата на въведеното от тях понятие
за междинен език –  „междинният език е динамична система, която
се развива в зависимост от фактори като продължителност и
интензивност на  ученето   на   втория   език.   Следователно   колкото
по-дълъг   е   периодът,   в   който   протича усвояването, и колкото
по-интензивни са контактите на учещия с изучавания език, толкова
повече междинният език се доближава до езика-цел“ (Stoyanova, 2014,
с. 25). Идентифицират се пет процеса в развитието на така наречения
междинен език: езиков трансфер, свръхгенерализация на групи
езикови правила, трансфер на практикуването, стратегии на ученето
на чужд език и стратегии на комуникацията на чужд език. Тези идеи
по-късно са доразвити от други автори и се ползват от методолозите
на обучението по чужди език като стратегии на езиковата употреба и
стратегии на ученето на чужд език, като последната съдържа две
подкатегории - комуникативни стратегии и стратегии за речева
продукция. Под комуникативни стратегии се разбира взаимния опит
на двама участници в комуникативния акт да постигнат съгласие
върху значението в ситуации, в които наборът от смислови структури
не изглежда да е споделен, а под стратегии за речева продукция: опит
да се използва една езикова система ефикасно и ясно, с минимум
усилие (Bialystok, 1990, с. 26). Комуникативните стратегии се
прилагат в езика само в неговата интерактивна форма и включват
социолингвистични, лингвистични и психолингвистични фактори.

Стратегиите за учене на чужд език са определяни и като опит
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да се развие лингвистичната и социолингвистичната компетентност
на изучаващия чуждия език, който е цел на обучението, при което са
включени всички учебни дейности, които имат като цел да
подпомогнат паметта и практикуването на езика, като например
запомняне, повторение, мнемоники, провеждане на разговор с
говорещи езика като роден, разбиране, правопис и др. (Понякога е
трудно да се разграничат стратегиите за учене и тези за комуникация
на чужд език –  така например, запаметяването е класическа учебна
стратегия, но в някои случаи тя се използва със специфични
комуникативни функции; в този смисъл, учебните стратегии могат
да се обособят в групи според функциите, които играят за учещия).

Стратегии за учене (макростратегии)
Анализираните изследователи представят не само

класификация на стратегиите за учене, но и правят интерпретация
на стратегиите по отношение на това как могат да бъдат включени в
обучението по чужд език. Под стратегия за учене (учебна стратегия)
се разбира подхода, използван повече или по-малко съзнателно от
учещия в учебния процес, който би могъл да бъде наблюдаван и
описан  като съзнателен избор на учащия се. Идентифицирани са
четири стратегии, използването на които разграничава успешните
от неуспешните учащи чужд език:

- активна планирана стратегия – успешните ученици активно
участват в учебния процес чрез селекциониране на целите,
осъзнавайки реалното и желаното равнище на езикова компетентност

- академична (експлицирана) учебна стратегия – това е
стратегия, при която учащите подхождат към езика като към
академичен проблем, към структурирано тяло на знанието, което
трябва да бъде усвоено.

- социална учебна стратегия – чрез нея обучаваните търсят
възможности да използват втория език чрез всякакви подходящи
средства: разговор, книги, филми и други подобни. Нещо повече,
учащите „се опитват да развиват и използват „комуникативни
стратегии”, т.е. техники за преодоляване на трудности в общуването
в условията на едно несъвършено владеене на втория език” (Bialystok
1990, с. 28).

- емотивна стратегия – средство за справяне с емоционалните
и мотивационните проблеми, които съпровождат обучението по чужд
език. Тя включва култивирането на позитивно отношение към самия
себе си, към езика, обществото и културата, които представя.

Някои изследователи схващат стратегиите за учене като
формиращи общи и специални умения у обучавания (Angelova, 2004).
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Това са уменията за (само)осведомяване с използването на различни
информационни източници: учебници, книги, справочници,
енциклопедии или телевизия. По този начин разграничението между
учене и комуникация е труднопостижимо. Комуникативните
стратегии често са мрежа от специални техники, които обучаваните
използват като част от учебните стратегии за социална интеграция,
а преподавателите използват като част от обучаващите стратегии при
педагогическото взаимодействие.

Комуникативни стратегии в обучението по чужд език
(микростратегии)

- Комуникативни стратегии на родния език
Комуникативните стратегии на езика като роден са идеалния

модел, който обучаваните на същия език като чужд се стремят да
възпроизведат, да овладеят теоретично и практически. В процеса на
овладяването на този модел те изработват (самостоятелно или с чужда
помощ) комуникативни стратегии на езика като чужд, които се
различават от „идеалните” с това, че са много по-малко и че са
предназначени да преодоляват предимно един тип комуникативни
проблеми – празнини в знанията и уменията да се продуцира и да се
възприема дискурс на чуждия език. Комуникативните стратегии на
езика като роден изпълняват много повече функции, решават
различни проблеми в речевата практика и формират такъв тип
комуникативна компетентност, каквато очакваме да имат говорещите
и по отношение на изучавания чужд език.

- Комуникативни стратегии на чужд език
Много изследователи предлагат определяне на видовете

комуникативни стратегии на чужд език на обучаваните в учебен и
реален дискурс по следния начин: 1) социални и когнитивни
стратегии, които обезпечават включването в социалното
взаимодействие и звучат като съвети към обучаваните; 2)
опозиционно оформените – разширение на ресурсите, което се
основава върху „прекрояване“ на съобщението, за да се съгласува с
лингвистичните средства на говорещия или върху повишаване,
разширяване или манипулиране на подходящата лингвистична
система така, че да стане възможно реализирането на намисленото
съобщение; 3) редукционни стратегии  – смята се, че обучаваните,
сблъсквайки се с комуникативен проблем, имат избор между два
подхода: да избегнат проблема като заобиколят трудността (чрез
стратегии на формалната или функционалната редукция) или да се
изправят пред проблема чрез разработване на алтернативен план, за
да се надмогне липсата на подходящ път към комуникативната цел
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(тези стратегии са компенсаторни и се основават на информацията
от различни източници: кода на родния език, междуезиковия код,
дискурсни правила и неезикови особености); 4) стратегии на
уточненото значение (чрез процедурите редукция или заместване на
значението) и на уточнената форма (чрез замяна или съкращаване
на езикови средства, за да се изрази значението) (Bialystok, 1990).

Както вече бе споменато, комуникативните стратегии не биха
могли да се разграничат от учебните, тъй като учебният дискурс е
интеракция, а общуването, практикуването на чужд език, е постоянно
учене. Дискурсът, създаван във всякакви комуникативни ситуации,
и учебният дискурс са в родово-видови отношения. Затова и
отделянето им напълно е невъзможно и неправомерно.

Една от най-ранните типологии на съзнателно използвани
стратегии е създадена въз основа на изследване на напреднали учащи
от три различни езикови общности. Това е създало възможност да се
сравнят подходите на различните обучавани за решаване на техните
специфични комуникативни проблеми. Типологията е представена
от пет категории или стратегии, като всяка от тях отразява определен
вид избор за това как да се разреши наличния комуникативен
проблем:

- Избягвянето се изразява в избягване на темата или изоставяне
на съобщението. Обучаваните често вземат съзнателно решение да
не говорят, защото очакват, че така комуникативните проблеми ще
се увеличат. Това е широкоизползвана стратегия за онези, които
избягват да се включат в разговор, защото някаква част от речника
или граматиката не им е позната.

- Парафразата е „преформулиране на съобщението в
променена, приемлива конструкция на изучавания език в ситуации,
когато подходящата форма или конструкция не е изучена или е
недобре овладяна” (Bialystok, 1990, с. 40).

- Съзнателен трансфер е буквалният превод на думи и фрази
или употребата на думи от друг език. Трансферът представлява
превключване на езиковия код –  пряко включване (вмъкване,
добавяне) на думи от друг език.

- Молба за помощ – тази стратегия е възможна, когато
обучаваният има достъп до авторитетен източник: говорещ езика като
роден, опитен човек в тази сфера, речник и т.н. Често пъти тази
стратегия не се изразява толкова във вербални усилия, колкото чрез
прозодични средства, като повишаване на интонацията, което
имплицитно извиква помощ или потвърждаване на валидността на
казаното от слушащия; въпросително повдигане на веждите,
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настоятелен поглед и др. невербални средства.
- Мимика – включва всички невербални компоненти, които

съпровождат комуникацията, особено онези, които се използват на
мястото на липсващи думи от изучавания език. Някои жестове са
лесни за интерпретация от слушащия (например пляскането с ръце,
обозначаващо думата „аплодисменти“).

 Стратегии за рецепция и продукция (микростратегии)
При говорещите чужд език се прави едно основно

разграничение между стратегиите за продукция и стратегиите за
рецепция. То се основава на делението в методологията на
чуждоузиковото обучение на речевите дейности на рецептивни
(слушане и четене) и продуктивни (писане и говорене). В по-голямата
част от изследванията се наблюдава известна асиметрия между тях
– по-голямо внимание се отдава на стратегиите за продукция.
Родноезиковото обучение също „страда“ от подобно
диспропорционално внимание към речевата продукция за сметка на
рецептивните аспекти на езиковата употреба.

Изследванията и наблюденията върху стратегиите, включени
в процеса на овладяване на езика от детето, извеждат идеята, че
определени езикови структури отсъстват в човешкия език, защото
не могат да се обработят перцептивно. Някои структури отсъстват в
речта на детето, защото превишават перцептивните му възможности.
Това е валидно и за възрастните – „съществуват ограничения от
кратковременен характер за обема на материала, който може да бъде
интерполиран без нарушение на пораждането или възприемането на
изказванията” (Slobin, 1984, с. 174). Тези ограничения са универсални
и присъщи на процеса на обработка на информацията. Д. Слобин
предлага стратегии за обработка на речевата информация с цел „да
се формулират редица предполагаемо универсални оперативни
принципи, които изработва всяко дете за решаването на проблема за
овладяване на езика” (информация (Slobin, 1984, с.175). Подобно на
обучението по родния език, чуждоезиковото обучение също решава
проблема за овладяването на език, но като чужд. Обучаващите
стратегии, които целенасочено (за разлика от интуитивното справяне
на детето с усвояването на езика) изработват рецепционни и
продуктивни стратегии за овладяването на чужд език, биха могли да
се ползват и при учебните стратегии за овладяването на роден език.
Предложенията на Д. Слобин за универсални оперативни принципи
намират приложение и в чуждоезиковото обучение – например
принципите за избягване на прекъсването или прегрупирането на
езиковите единици, принципът за свръхгенерализацията и т.н. За
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теорията на чуждоезиковото обучение от огромно значение е
постановката, че стратегиите за възприемане на речта дават тласък
за формирането на правила за пораждането на реч. Вътрешните
езикови структури, според Д. Слобин, се променят според обема на
паметта, нарастващото разбиране на речевите интенции (намерения)
и установяването на взаимовръзка и прегрупирането на вътрешните
структури в съответствие с общите принципи на когнитивната
информация (Slobin, 1984).

Умението да се възприема е свързано с „възможността да бъдат
бързо преструктурирани стари, съхранявани в паметта,
информационни ядра, които се извличат оттам, за да се осъществи
преработка на ново езиково съобщение в конкретен речев акт”
(Zhinkin, по Petrov, 2002). Усвояването на език е свързано не само
със запознаване с нова лексика, нито само с граматичните правила
за организирането й в изказвания. Т. Ван Дайк твърди, че значението
на текстовите единици не е достатъчно за разбирането на дискурса,
а са необходими и елементи на познание за контекста, за света преди
комуникативния акт, за намеренията и целите на участниците ва
комуникацията (Teun A. van Dijk, 1985). Умението да се възприема
информация на всяко посочено равнище (концептивно, социално,
психическо, езиково) в рамките на единен познавателен мисловен
процес е част от обучението по роден език с конкретната цел –
развиването на дискурсната компетентност на учениците (Petrov,
2000, сс. 48-49). Авторът предлага подход за организиране и
провеждане на учебните занятия, съобразен със закономерности като:
1) адекватност на възрастовите, психофизичните и интелектуалните
особености на обучаваните (избор на форма на взаимодействие); 2)
избор на похвати за повишаване на оперативността на езиковото
съзнание на обучаваните (напр. упражненията за четене с разбиране
могат да са съпроводени с въпроси, зададени по различен начин, с
които да се акцентира върху различни страни от дискурса; 3)
съобразяване с етапите в процеса на възприемане на речта, което ни
насочва към интерпретация не само на повърхнинните, но и на
дълбинните езикови структури (Petrov, 2000).

Рецептивните и продуктивните стратегии са част от
общуването. Те са базисни, върху тях се надграждат всички останали
стратегии и метастратегии, които целят и развиването им. Затова
стратегиите за рецепция и продукция в нашата типология не се
отнасят към учебните и обучаващите стратегии, а към
комуникативните стратегии изобщо.
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Обучаващи стратегии (макростратегии)
Обучаващи стратегии са от групата на така наречените

метастратегии. Тяхната цел е да дадат знания и умения на обучавания
за използване на комуникативни стратегии в различни ситуации от
говорещите езика като роден и да обогатят или подобрят учебните
комуникативни стратегии на обучаваните. Освен да предложат
техники за рецепция и продукция на езика като роден и по техен
модел да управляват учебните стратегии за рецепция и продукция
на чуждия език, те представляват интерактивен тип стратегии, а това
означава, че са основани върху взаимодействието на принципа на
сътрудничество между група партниращи си участници (Angelova,
2004, 55-56). По този начин се повишава комуникативната
компетентност на изучаващите чуждия език, при което обучаващите
стратегии „контролират” учебните стратегии. Те използват
стратегиите в употребата на езика като роден, за да създадат,
управляват или премахнат стратегии в употребата на същия език като
чужд. Комуникативните стратегии в речевата практика на говорещите
един език като роден и като чужд взаимно се обогатяват.
Представянето на стратегиите за учене, използвани в обучителния
процес, би могло да се обобщи по следния начин:

КОГНИТИВНИ СТРАТЕГИИ (Познавателни, свързани със
съдържанието или понятията.)

- За по-добро запомняне: създаване на групи от близки по
значение думи, употреба на карти с думи, използване на близки по
звучене думи (напр. сходно звучащи думи от рими да се учат заедно),
измисляне на текстове, в които думите се запомнят по-лесно и др.

- За по-добро разбиране: изследване на думи и изрази и по този
начин стигане до значението им, правене на записки, обобщаване,
маркиране на ключови думи в тескт, визуализиране на логическа
взаимовръзка ( например рисуване на графики или картини),
откриване на закономерности (напр. със събиране на примери),
сравняване на звукове, думи и постройки на изречения в различните
езици, гледане на телевизионни предавания, прилагане на помощни
средства (напр. при писането на тесктове – чеклист с критериите за
писане на съотвентния текст или използване на електроннен речник

МЕТАКОГНИТИВНИ СТРАТЕГИИ. Метапознанието помага
на учениците да учат, като мислят, контролират и ефективно
използват собствените си мисловни  дейности. Метакогнитивни
стратегии са: да се ориентираш и да поставиш учебни цели, да си
организираш работното място, да се концентрираш и да избягваш
разсейване, да си поставиш подходящи  срокове за учене, да
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наблюдаваш учебния си процес (да избираш стратегии за учене и да
следиш прилагането им), да контролираш постигането на учебните
цели и  т.н.

АФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ: да намалиш стреса и да се
отпуснеш, да се награждаваш, да си повтаряш непрекъснато как
обичаш да учиш и да организираш ученето си по приятен начин, да
осъзнаваш мотивите си за учене на чуждия език (напр. да си водиш
дневник на наученото)

КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ: активиране на вече
наученото по темата, прилагане на познанията си за света и логичното
мислене, за да се правят хипотези върху един текст, след което тези
хопотези да се потвърждават, да се извежда значението на думите от
контекста и др.

КОМПЕНСАТОРНИ  СТРАТЕГИИ: преминаване на майчин
език, когато липсва дума, измисляне на собствени думи,  използване
на синоними и описания, писане на важните думи на листче, което
се държи наблизо и се ползва при нужда, използване на мимики и
жестикулация, за да се постига общуване дори  без думи, избягване
на определени теми за разговор, за които ни липсват думи

Типове обучаеми и стратегии за учене (психолингвистичен
подход)

При отчитане на факторите, които влияат върху избора на
използваните комуникативните стратегии в учебния процес, най-
важна е ролята на типа на обучавания – психолингвистични
характеристики, мотивация за учене, стил на учене, възрастови
характеристики и др. Използването на комуникативни стратегии
трябва се преценя внимателно, съобразно когнитивния опит и
предпочитанията на типа обучаеми. Важен принос за изясняването
на този психолингвистичен проблем има  американската теоретична
и практическа традиция в чуждоезиковото обучение за стила на учене
като основна характеристика на обучаемия. За да се придобие
представа за обучаваната група, на основата на психотест се
установява преобладавашия стил на учене в групата, поведението
при неактивност, при нова ситуация и по време на комуникативния
процес (примерни избори в тази анкета са: помня повече, когато
слушам, а не когато чета; помня повече, когато записвам или
преписвам; помня само прочетени интересни неща и т.н.).
Определянето на типа обучаеми по тези принципи е с голямо
значение при разработването на учебни стратегии за развиване и
използване на рецептивните умения, които стават част от
комуникативните стратегии по-късно, в реалното общуване на чужд
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език. В зависимост от типа обучаеми, групирани според психическите
особености и начини на учене, се подбират упражнения, свързани с
участието на телевизията и на невербалните стедства в речта. По
този метод се идентифицират три групи обучаеми – кинестичен,
визуален и слухов.

Кинестетичният тип обучаеми се определят като активно
участващи в учебния процес, изискващи динамика. Те усвояват
лексика, свързана с конкретни неща – описание на човешкото тяло,
дрехи, пазаруване и т.н. Този вид учещи обичат да имитират и да
показват, да се движат в час, не се концентрират добре при слушане,
а при говорене и то придружено с жестикулации. За този тип обучаеми
би следвало да се подбират упражнения, свързани с имитиране на
поведението на телевизионни събеседници и обяснението му като
се въвежда лексика за човешкото тяло, движенията му, облеклото,
мимиките, обстановката в студиото и т.н., невербално обяснение на
думи или изрази, които останалите да отгатват, записване на
телевизионни откъси от предавания, в които много словоформи са
съпроводени с онагледяващи ги, иконични жестове и след това
отиграването им.

Визуалният тип обучаеми „овладяват по-ефективно учебния
материал чрез гледане и демонстрации. Те изразяват емоции чрез
израза на лицето. Предпочитано развлечение за тях е изкуството –
кино, театър, телевизия, а при участие в семинари си водят бележки”
(Tomova, 1999: 175). Очевидно е, че това е най-благоприятната
възможност телевизията да се използва активно в обучението по чужд
език. Тук са подходящи упражненията, при които обучаваните в час
или вкъщи наблюдават телевизионно предаване и записват онова,
към което ги е насочил преподавателят – синонимно, омонимно или
антонимно използване на невербални средства спрямо значението
на вербалния сегмент, невербални знакове за смяна на
комуникативните роли на говорещ и слушател, за функциониране на
речевия етикет, за начало, възобновяване, поддържане или край на
разговора и т.н. Чувствителността към мимиката при този тип
обучаеми ги прави точни наблюдатели и подготвя по-голямата им
възприемчивост на лексика за изразяване на емоционални състояния.
Препоръчват се упражнения  използването на картинки, комикси и
всякакви видоде онагледяване.

Слуховия тип обучаеми учат чрез вербални инструкции, чрез
слушане. Тези обучаеми „предпочитат да слушат една лекция,
отколкото да я прочетат. Значително по-голямо удоволствие им
доставя слушането на новини от радиото и телевизията, отколкото
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получаване на информация от пресата” (Tomova, 1999, с. 175). За
този тип обучаеми по-малко значение има визуалният канал и
съответно участието на визуалната и двигателната памет в
усвояването на нови знания. За тях се препоръчва прослушването на
даден текст на аудиозапис и след това наблюдение на същия текст,
но в телевизионна версия, за да осъзнаят и коментират недостатъците
и предимствата на слуховото и на комбинираното (слуховото и
визуалното) възприемане на информацията. При възприемането на
двата текста може да се предложи обучаемият да „предскаже”
невербалния съпровод, преценявайки ситуацията, участниците,
целите и предмета на общуването, т.е. оценявайки дискурсния тип.
Предложенията се коментират в съпоставка с реално продуцирания
текст като се отчитат явленията на трансфер на невербални средства
от родния език в чуждия и съпоставка на значението и стилистичната
им маркираност.

От това разделение на типовете обучаеми зависи и използването
на подходящи методи на работа и стратегии в учебната и реалната
комуникация. Повишаването на стратегийната компетентност на
преподавателите и обучаваните допринася за правилния подбор и
осъзнатото използване на комплекса от комуникативни стратегии,
което от своя страна увеличава удовлетворението от учебния процес,
мотивацията за работа и успеваемостта.

Заключение
Функцията на комуникативните стратегии е да компенсира не

само лингвистични празнини. Създаването на комуникативна
компетентност на чужд език изисква много повече знания и умения,
изисква преодоляването не само на лингвистични, но и културни,
дискурсни, социални и социолингвистични дефицити. Участието на
невербалните средства в комуникацията и в обучението е безспорен
ресурс в различни области. В процеса на обучение се развиват
рецептивни умения и стратегии, които подобряват продуктивните
възможности за изразяване на чужд език. Колкото по-сложни
конструкции възприемат и разбират учащите, подпомагани от
невербалните средства, толкова по-голяма е вероятността да включат
усвоеното в собствената си речева продукция. Поради тази причина
и ролята на телевизията в обучението по чужд език е особено важна,
защото чрез упражненията за възприемане, разбиране и анализ на
съобщения от публицистични телевизионни предавания обучаваните
получават наготово езикови конструкции и лексикални единици,
продуцирани от личности с висок образователен статус и с
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реторически умения. Рецепцията на  така наречените „високи
образци” от речевата продукция на говорещи езика като роден е
предпоставка за усъвършенстването на речевата продукция на обучаваните
на езика като чужд и за подобряването на комуникативната им
компетентност като цяло.
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ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕКОЛОГИЧНО УЧЕБНО

СЪДЪРЖАНИЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ НАГЛАСИ НА
СТУДЕНТИТЕ

Анна Арнаудова-Отузбирова

IMPACT OF ENGLISH AND ENVIRONMENTAL CONTENT
INTEGRATED LEARNING ON STUDENTS’

ENVIRONMENTAL ATTITUDES
Anna Arnaudova-Otouzbirova

Abstract: The aim of this article is to present the results from an
empirical research which was conducted at the Faculty of Education, Trakia
University, Bulgaria. The participants were bachelor degree students of
primary school education with a foreign language. Their environmental
attitude was tested with the help of The New Ecological Paradigm Scale
(NEPS) which was given to students before and after their training in the
course “English Language and Environmental Education”. Their answers
to the items in the NEPS were collected and analyzed to study the impact
of integrating environmental educational content and English language
teaching on the formation of their environmental views. The article outlines
some of the most interesting findings and offers a discussion of the results
in comparison with a control group and provides probable explanations.

Key words: environmental attitudes, CLIL, English language
education

Увод
Интегрираното изучаване на чужд език и учебно съдържание

по друг учебен предмет (като например история, биология,
социология, гражданско образование и др.) е подход в обучението,
който придобива широка популярност през последните двайсет
години. Познат под акронима CLIL (англ. content and language
integrated learning), той спомага за развитие на уменията и познанията
на обучаваните както в сферата на изучавания език, така и по
съответния предмет. До момента този интегративен по своята
същност подход предизвиква засилен интерес от страна на
специалисти по чуждоезикова методика и лингвистика, но, както
отбелязват някои автори (Wilkinson, Zegers 2007: 6), сравнително
малко внимание се отделя на предимствата, свързани с придобиване
на знания и умения по предмета, който се преподава. Същевременно
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с това, приложимостта на подхода в контекста на висшето
образование изисква допълнителни проучвания ( Dalton-Puffer, Smit
2013: 555; Vilkancienл 2011: 112).

Безспорен е фактът, че интегрираното изучаване на учебен
предмет и чужд език би могло да бъде особено ефективно в
съвременните условия на образованието, когато непрекъснато
нараства потребността от езикови знания и умения, а броят на
часовете по чужд език намалява за сметка на други предмети от
учебния план (Kees de Bot 2002: 31). Едновременно с това,
насърчаването на критическо мислене чрез екологично образование
би способствало за превръщането на обучаваните в информирани
граждани с екологично-отговорно поведение. В Програмата на ООН
“Дневен ред 21” Раздел 25 са залегнали основни принципи, които
насърчават активното участие на младите хора в процесите на вземане
на решения за опазването на околната среда, както и за
икономическото и социално развитие с цел по-добро бъдеще. За целта
е нужно изграждането на екологично съзнание и екологично
поведение сред студентите на базата на интердисциплинарен подход,
който предполага включването на подходяща информация в
съдържанието на различни учебни дисциплини (Isakova, Dankevych,
2013:346).

В контекста на казаното до тук, следва да се отбележи, че
интегрирането на екологично учебно съдържание и английски език
представлява важна стъпка в обучението на студентите по педагогика
и в частност - в изграждането на преносими умения и
компетентности, които ще спомогнат за възпитанието на екологична
култура и активно екологично съзнание сред подрастващите. Подобен
подход е в съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията за
развитие на висшето образование 2014-2020, в която се посочва, че в
дългосрочен план минимум 20% от учебните планове следва да бъдат
съставени от дисциплини, изучавани на английски език, което ще
повиши квалификацията на студентите и ще допринесе за развитие
на техните професионални и езикови компетентности.

Методология на изследването.
Фокусът на настоящото изследване е насочен към проследяване

на екологичните нагласи на студентите, участници в обучението,
базиращо се на интегративен подход и сравняване на техните нагласи
с тези на колегите им, които изучават екологично учебно съдържание
на родния си език (български). Целта е да се провери ефективността
на обучението по отношение на устойчивостта и/или промяната на
екологичните нагласи на обучаемите. По своята същност нагласите
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представляват вид оценка на определен човек, група, действие, или
предмет. Фишбейн и Ажзен определят нагласите като „заучена
предразположеност да се реагира консистентно по благоприятен или
неблагоприятен начин по отношение на даден обект“ (Fishbein, Ajzen
1975: 6). Приема се, че те имат когнитивен, афективен и поведенчески
компонент, като за целта на настоящото изследване се проследява
само един от тях – когнитивния (познавателен) компонент. Под
когнитивен компонент на екологичните нагласи ще разбираме
система от убеждения на индивида по отношение на обекта на
нагласата (най-общо казано към заобикалящата ни природата).
Инструментариумът на изследването включва анкетни карти за
проследяване на екологичните нагласи на студентите в началото и в
края на обучението. Анкетните карти съдържат 15-те въпроса на
американската скала „Нова екологична парадигма“ (New Еcological
Paradigm Scale, Dunlap et al. 2000). Твърденията са групирани в пет
субкатегории:

- ограничение на растежа - твърдения 1, 6 и 11;
- антиантропоцентризъм - твърдения 2, 7 и 12;
- екологично равновесие - твърдения 3, 8 и 13;
- отричане на изключителността на човешката раса – твърдения

4, 9 и 14;
- вероятност за настъпване на екологична криза – твърдения 5,

10 и 15.
Анкетираните могат да изразят степента си на съгласие, или

несъгласие с всяко твърдение като посочат отговор по петстепенна
скала от Ликертов тип, където 5 е напълно съгласен, 4 – донякъде
съгласен, 3 – колкото съгласен, толкова и несъгласен, 2 – донякъде
несъгласен, 1 – категорично несъгласен.

Коефицентът за валидност и надеждност е Cronbach a=0,75.
За вторично определяне на степента на изразеност на

екологичните нагласи в три групи – слаби, средно изразени и силно
изразени, се изработват нормите на теста за всяка от петте субгрупи,
чрез дисперсията/средно квадратичното отклонение. Това е т.н.
стандартно отклонение (SD или S), което е най-прецизният и често
използван показател за разсейване стойностите на променливата
спрямо средната аритметична величина на стойносттите на
субгрупите за цялата извадка.

В изследването са обхванати 87 студенти. Обучението е
проведено с две експериментални групи с различно ниво на владеене
на английски език (Е1 и Е2) и една контролна група (К).
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Първа експериментална група (E1) обхваща 21 студенти от
специалност „Начална училищна педагогика с чужд език
(английски)” от III курс на ниво на обучение по английски език
intermediate (B1).

Втора експериментална група (E2)  включва 16 студенти от
специалност „Начална училищна педагогика с чужд език
(английски)” от II курс на ниво на обучение по английски език pre-
intermediate (A2).

Контролната група по екологично образование (К) се състои
от 50 студенти от специалност ПНУП, трети и четвърти курс на
обучение, които изучаваят Екологично образование на български език.

Въз основа на данните от анкетните карти е извършен
статистически анализ, онсоваващ се на дескриптивна статистика на
базата на процентен анализ на разпределението на отговорите за
всички обхванати променливи на изследването и графичен анализ
за онагледяване на наблюдаваните процеси и явления и илюстриране
на съществуващите закономерности

Анализ на резултатите и обсъждане
За целите на конкретното проучване са изчислени нормите за

разпределение на степените на интензивност на когнитивните
компоненти на екологичните нагласи по стандартна статистическа
процедура на база дисперсии на бала, присъден на скалата на
качествените отговори, спрямо средно аритметичната им величина.
На фиг. 1 е показано тяхното процентно разпределение за групите
студенти, обхванати в изследването, в началото и в края на
обучителния период.
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Фигура 1.
За контролната група студенти, които са изучавали екологично

образование само на български език, стойностите се запазват почти
непроменени. При двете експериментални групи, които са преминали
обучение по ЕО на английски език, се наблюдава известна динамика.
Проведеното анкетно проучване в края на обучението показва, че и
при двете групи се отчита относително увеличаване на дела на
участниците със силно изразени когнитивни компоненти на
екологични нагласи като нарастването е съответно с 5% за групата с
по-високо езиково ниво (Е1) и с 6,67% за групата с по-ниско езиково
ниво (Е2). При Е2 това нарастване е за сметка на намаляване броя на
студентите, чиито когнитивни компоненти на екологични нагласи
първоначално са били на средно ниво на интензивност. Това показва
по-силно изразена про-екологична ориентация при респондентите
от Е2, въпреки първоначално по-ниското им езиково ниво, което
предполага преодоляване на повече трудности при усвояване на
екологични познания на английски език.

Едновременно с това се проследява влиянието на
интегрираното изучаване на английски език и екологично учебно
съдържание върху петте основни категории на американската скала
„Нова екологична парадигма“.

Субкатегорията „ограничение на нарастването на населението“
отразява отношението на респондентите към проблема с увеличаване
броя на населението на земята и неговото потенциално негативно
влияние върху живота на планетата и изчерпването на природните
ресурси. Силно изразените по интензивност нагласи в тази
субкатегория се приемат за про-екологични.

Резултатите от входящото и изходящото анкетно проучване са
отразени на фиг. 2 и 3.
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Фигура 2 Фигура 3
Графично представените резултати показват, че ако в началото

на обучението най-голям брой учащи със слабо изразени екологични
нагласи към проблема за нарастване на населението в световен мащаб
има сред представителите на Е2 (73,33% от всички студенти в
групата), то в края на обучението, техният брой значително е намалял
(46,67%) за сметка на нарастване числеността на респондентите със
средни по интензивност екологични нагласи (53,33%). Подобна
динамика, макар и в по-слаби граници, се наблюдава при участниците
от контролната група, където промяната с 6% също е за сметка на
средните стойности. Единствено при представителите на
експерименталната група с по-високо езиково ниво (Е1) процентът
на студентите със средно изразени екологични нагласи към проблема
за нарастване на населението намалява, но се увеличава броят на
тези със силно и слабо изразени такива. В заключение, следва да се
отбележи, че най-съществена промяна към позитивни про-
екологични нагласи в резултат на обучението се наблюдава при
респондентите от двете експериментални групи (Е1 и Е2).

Субкатегорията „антиантропоцентизъм“ показва до каква
степен респондентите споделят, или отхвърлят антропоцентристкия
подход, според който човекът като по-висше създание е
предопределен да бъде „господар“ на природата. Именно
дихотомията между биполярните понятия „атропоцентризъм“ и
„екоцентризъм“ според А. Миклош предопределят в най-голяма
степен екологичните нагласи (Мiklуs, 2014:28). В този смисъл, по-
високата степен на интензивност на антиантропоцентристките
нагласи показва, че анкетираните не приемат антропоцентристкия
възглед и притежават силно изразени про-екологични убеждения.

На фиг. 4 и 5 са отразени резултатите от входящото и
изходящото анкетно проучване.

Фигура 4 Фигура 5
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При контролната група се наблюдава тенденция към леко
увеличаване в края на обучението на слабо изразените (с 2 %) и на
силно изразените антиантропоцентристки нагласи (с 6%).

При представителите на Е1 (високо езиково ниво) се отбелязва
намаляване броя на силно и слабо изразените
антиантропоцентристки нагласи с по 5 % за сметка на увеличения
процент студенти със средно изразени антиантропоцентристки
нагласи, който нараства от 20% в началото на обучението до 30%
при изходящото анкетно проучване. В този случай, най-отчетлива
промяна в посока про-екологични нагласи за отхвърляне на
антропоцентристкия възглед, се проявява при респондентите от Е2,
където броят на учащите със силно изразени антиантропоцентристки
нагласи нараства с 20% в края на обучението. Това показва, че голяма
част от респондентите в края на обучението споделят убеждението,
че човекът не е предопределен да властва над природата и да я
унищожава.

Субкатегорията, наречена „екологично равновесие“ отразява
начина, по който участниците в анкетното проучване осмислят
екологичното равновесие – като устойчив феномен, или като нещо
крехко и лесно уязвимо. Промените в екологичните нагласи са
отразени на фиг. 6 и 7.

Фигура 6 Фигура 7
Анкетното проучване в началото на обучението разкрива, че

по отношение на тази субкатегория голяма част от студентите (55%
от групата с високо езиково ниво - Е1, 48% от контролната група - К
и 20% от групата с по-ниско езиково ниво - Е2) имат силни про-
екологични нагласи, т.е. те са на мнение, че екологичното равновесие
в природата лесно може да бъде нарушено. Техният брой в края на
обучението значително нараства (65% за Е1, 58% за К и 40% за Е2).
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Въпреки че относителният дял на студентите от Е2 е най-малък,
количественото съотношение на промяната вход-изход при тях е най-
голяма (нарастване с цели 20%). Тази констатация дава основание за
извода, че ефектът от интегративното обучение върху динамиката
на нагласите към екологичното равновесие, се проявява най-силно у
студентите от Е2, експерименталната група с ниско ниво на езика.
Колкото повече се увеличават знанията им по английски език, толкова
по-добре студентите могат да разбират по-голям обем информация
на екологична тематика, и оттам интересът им неминуемо се засилва.

Твърденията в субкатегорията, отричаща изключителността на
човешката раса, поставят под въпрос величието и уникалността на
присъщия за човека интелект, който може да го направи победител
във всяка ситуация в борбата с природата. Силно изразените по
интензивност екологични нагласи в тази субкатегория могат да се
определят като „про-екологични“, тъй като демонстрират разбиране
от страна на обучаемите, че въпреки интелектуалното развитие на
homo sapiens, човешката раса не може да бъде победител в борбата с
природата.

Фиг. 8 и 9 представят обобщените резултати от двете анкети по
въпроса за изключителността и надмощието на човешката раса. При
участниците и от трите групи се наблюдава засилване на
проекологичните нагласи в края на обучението, което се изразява в
увеличаване процента на респондентите със средни и силни по
интензивност нагласи, отхвърлящи идеята за ненадминатия по
интелект човешки разум, който ще победи природата. В най-голяма
степен тези промени се наблюдават при обучаемите от Е1
(интегративен подход и високо езиково ниво), където увеличението
на средно и силно изразените нагласи в тази субкатегория е съответно
с 5% и 15%.

Фигура 8 Фигура 9
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„Вероятността за настъпване на екологична криза“ е последната
субкатегория, която третира въпроса до каква степен респондентите
приемат идеята за съществуваща реална опасност от настъпване на
екологична криза.

Резултатите от тази субкатегория на когнитивните компоненти
на екологичните нагласи са отразени на фиг. 10 и 11.

Фигура 10 Фигура 11
От резултатите може да се обобщи, че още в началото на

обучението сред студентите съществуват силно изразени про-
екологични нагласи по отношение на техните убеждения за
вероятността от настъпване на екологична криза. Много голям
процент от тях са убедени, че подобна опасност в действителност
съществува (60% от контролната (К), 60% от експерименталната
група с високо езиково ниво (Е1) и 40% от експерименталната група
с ниско ниво на езика (Е2)). В края на обучението за студентите от
Е2 (интегративен подход при ниско ниво на езика) този процент
остава непроменен, при респондентите от контролната група той дори
намалява с 10%, за сметка на увеличаване броя на студентите със
средно изразени екологични нагласи. Най-съществени промени се
забелязват при обучаемите от Е1, където в края на обучението
процентът на лицата със силно изявени про-екологични нагласи по
отношение на вероятното настъпване на глобална екологична криза
нараства до 80%, което свидетелства за значително развитие на
техните когнитивни мисловни схеми в посока осмисляне
сериозността от екологичната заплаха, пред която е изправено
човечеството, което вероятно се дължи на тяхното по-високо ниво
на владеене на езика.
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Заключение
В резултат на направените наблюдения могат да бъдат изведени

следните обобщения:
Обучението по избираемите дисциплини „Екологично

образование“ и „Екологично образование и английски език“ се
отразява позитивно върху промяната на светогледа на участниците в
обучението в насока към изграждане на по-интензивни когнитивни
компоненти на екологичните нагласи и активна про-екологична
ориентация.

При всяка от отделните субкатегории от американската скала
за оценка на екологичните нагласи „Нова екологична парадигма“
(New Ecological Paradigm Scale) студентите от експерименталните
групи проявяват по-силно изразени когнитивни компоненти на
екологичните нагласи в сравнение със студентите от контролната
група.

В резултат на обучението чрез интегриране на еколгично
учебно съдържание и английски език студентите от
експерименталната група Е2 (по-ниско ниво на английски език)
променят позитивно когнитивните компоненти на екологичните си
нагласи като показват по-добро осмисляне на проблеми, свързани с
грозящата ни опасност от непрекъснато увеличаващото се население
на земята и свързаните с това нови предизвикателства в борбата за
оцеляване; споделянето на антропоцентристкия подход и въздигането
на човека до „господар“ на планетата; подценяване на проблема за
опазване на крехкото екологично равновесие, от което зависи
бъдещето на планетата.

При студентите от Е1 (по-високо ниво на английски език)
когнитивните компоненти на екологичните нагласи се развиват по
отношение на: отричане на антропоцентристкия възглед; отхвърляне
на безрезервната убеденост, че човешкият интелект може да се справи
с всякакви екологичните последици и осъзнаване на реалната
опасност от настъпване на екологична криза.

Тези констатации съответстват на наблюденията на други
изследователи, според които при прилагането на интегративен подход
се достига до по-добро ниво на знания по предмета в сравнение с
контролните групи. Според Далтън-Пафър това вероятно се дължи
на факта, че обучаваните чрез този подход проявяват по-висока
умствено-съзидателна активност (Dalton-Puffer 2008:4), влагат повече
старание и усилие в работата си при преодоляване на езиковите
трудности, по-трудно се поддават на фрустрация и развиват по-
качествени умения за справяне с отделните задачи и казуси (Dalton-
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Puffer 2011: 188). Въпреки всичко, следва да се отбележи, че
съществува необходимост от допълнителни емпирични проучвания
в тази насока с цел детайлизиране на твърденията с оглед на
обобщаващия им характер.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕ В
ОБУЧЕНИЕТО НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЕН

ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА
КАРТОГРАФСКАТА ГРАМОТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Мариан Георгиев Делчев

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION
OF A STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIDACTIC MODEL
FOR THE DEVELOPMENT OF CARTOGRAPHIC LITERACY

IN THE TRAINING OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL
SPECIALTIES

Marian Georgiev Delchev

Abstract: The complexity of the components of the complex
cartographic literacy and subject-oriented methodological professional
competence, as well as the process of their formation, requires the use of
specific diagnostic tools and parametric and nonparametric methods and
techniques for quantitative and qualitative analysis. The subject of this
paper is the model of the processing of data from the study, the main
results found during the experimental work and their statistical and
qualitative analysis.

Key words: complex cartographic literacy, subject-oriented
methodological professional competence, statistical analysis, interpretation
of the results

Интерпретацията на резултатите по планирани и наблюдавани
акценти в хода на процеса на обучение, се осъществява по два
основни критерия – 1) развитие на картографската грамотност на
студентите от две педагогически специалности редовно и задочно
обучение и 2) влияние на обучението по дисциплините за формиране
на професионална предметно-методическа компетенция у студентите
със съответните показатели и скали. Третият критерий - ефективност
на разработения дидактически модел по отношение методиката на
обучението по дисциплините като съвкупност от похвати, методи,
средства и педагогически техники за целесъобразното организиране
и реализиране на обучението се проследява и оценява качествено.
Моделът на обработка на данните, протичането на
експерименталната работа, основните резултати, установени в хода
й и техният статистически и качествен анализ също са предмет на
настоящия материал.
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Обработването и представянето на получените в хода на
изследването данни се извършва като натурални величини и като
честоти на разпределението, коригиращи величини (дисперсия и
средно квадратично отклонение на разпределението), процентни
отношения и мода. Анализът е количествен  и качествен по
представените величини. За изчисляване и сравняване на данните с
определяне на представителни статистически величини е използван
MS Excel 2016, а основните статистически тестове са изпълнени със
SPSS 16.0.

1. Анализ на резултатите от тестовата диагностика
1.1. Анализ на резултатите от дидактическото тестиране на

студентите от специалност „Начална училищна педагогика с чужд
език

Диагностицирането на крайните резултати от обучението по
дисциплината „Формиране на начална картографска грамотност
“ на студентите от специалност „Начална училищна педагогика с
чужд език“ е осъществено с разработения дидактически тест Вариант
2. Тестът е нестандартизиран, критериален, основната му цел е да
установи резултатите в края на обучението по дисциплината. Състои
се от следните групи задачи:

- Група структурирани задачи с единичен верен отговор - (13
задачи);

- Група задачи с множествен верен отговор (1 задача);
- Група задачи със свободен отговор (6 задачи).
Тестът е проведен през учебните 2014-2015 г., 2015-2016 г.,

2016-2017 г. и 2017-2018 г., през зимния (пети) семестър със студенти
трети курс редовно обучение, общо 76 д.

Изчислени са честотните характеристики и представителни
статистически величини за теста (средно претеглено, мода, дисперсия
и средно квадратични отклонения). Определените характеристики
на теста са представени на таблица 1.
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Таблица 1. Характеристики на заключителен тест Вариант 2,
специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“

Учебна 
година 

Брой 
студенти 

Психометрични показатели на теста (коефициенти) 

Учебна 2014-
2015 г.  

21 д.  
 

Коефициент на обективност – 0, 81 
Коефициенти на надеждност: 
- αCr. = 0, 82 
- rsb. = 0, 90 
-rtt. = 0, 90 
Коефициент на критериална валидност  
Vcr. = 0, 83 
Постигнати: 
Минимален тестов резултат - 12 
Максимален тестов резултат - 40 
Среден резултат от теста – 34,4 
Задачи с висока чувствителност към преподаването - Р 
(>70%) №№ - 1,2,8,18 
Задачи с ниска чувствителност към преподаването - Р 
(<20%) №№ - 6,12 

Учебна 2015-
2016 г.   

18 д.  Коефициент на обективност – 0, 89 
Коефициенти на надеждност: 
- αCr. = 0, 81 
- rsb. = 0, 89 
- rtt. = 0, 89 
Коефициент на критериална валидност  
Vcr. = 0, 84 
Постигнати: 
Минимален тестов резултат - 29 
Максимален тестов резултат - 41 
Среден резултат от теста – 35,9 
Задачи с висока чувствителност към преподаването - Р 
(>70%) №№ - 1,8,18 
Задачи с ниска чувствителност към преподаването - Р 
(<20%) №№ - 11,12,13,21(а и б) 

Учебна 2016-
2017 г.   

19 д.  Коефициент на обективност – 0, 89 
Коефициенти на надеждност: 
- αCr. = 0, 84 
- rsb. = 0, 90 
- rtt. = 0, 91 
Коефициент на критериална валидност  
Vcr. = 0, 83 
Постигнати: 
Минимален тестов резултат - 22 
Максимален тестов резултат - 37 
Среден резултат от теста – 25,5 
Задачи с висока чувствителност към преподаването - Р 
(>70%) №№ - 3,13,14, 19 
Задачи с ниска чувствителност към преподаването - Р 
(<20%) №№ - 16, 17, 21б 
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Изводите, които могат да бъдат направени са:
1. Според изчислените характеристики тестът удовлетворява

изискванията и може да се използва за диагностично средство.
2. По отношение постигането на целите, измервани с теста се

наблюдават достатъчно високи резултати, които се различават в
отделните курсове. Може да се приеме, че влиянието на разработения
дидактически модел, в частта му, измервана с теста е положителна.

3. Най-високи резултати, определени на база средно
аритметично претеглените резултати в статистически доверителния
интервал  показват студентите през 2015-16 учебна година (36,06);
най-ниски – през 2016-17 г. (24,9).

4. От неравенството  на представителни статистически
величини (в доверителния интервал  на четирите курса (  ) се вижда,

че в най-висока степен са постигнати целите при измерването
с редовните студенти през 2015-2016  и 2014-2015 учебна година
Това се потвърждава и от сравнението на модата на четирите
разпределения.

m2016 < m2017 < m2014 < m2015

При анализа на чувствителността към преподаването на
задачите от теста се открояват следните зависимости от значение за
приетата методика:

С висока чувствителност към преподаването Р (>70%) се
открояват задачите, проверяващи равнищата „знаене“, „разбиране“
и „приложение“ – за дефиниция на географска карта (№1), за
генерализацията като атрибут на картографското изображение  (№

Учебна 2017-
2018 г.   

18 д.  Коефициент на обективност – 0, 83 
Коефициенти на надеждност: 
- αCr. = 0, 84 
- rsb. = 0, 97 
- rtt. = 0, 95 
Коефициент на критериална валидност  
Vcr. = 0, 82 
Постигнати: 
Минимален тестов резултат - 6 
Максимален тестов резултат - 37 
Среден резултат от теста – 25,9 
Задачи с висока чувствителност към преподаването - Р 
(>70%) №№ - 3,9,15,14 
Задачи с ниска чувствителност към преподаването - Р 
(<20%) №№ -  16,17,18,21б 

 

푥푖
2014  < 푥푖

2015  > 푥푖
2017  >  푥푖

2016  
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2), за мащаба като мяра за умаляване на изобразяваните обекти (№3).
Студентите разбират разликата между хоризонтален и вертикален
мащаб на картата (№9), знаят способи за картографиране (№15). С
достатъчно висока степен са развити уменията за решаване на права
картографска задача за изчисляване на разстояние (№8), за
разпознаване и класифициране на картографски изображения (№13)
за класифициране и групиране на картографските изображения
според мащаба им (№14), както и за четене на условни знаци (№18)
и четене на туристическа карта (№19)

С ниска чувствителност към преподаването (Р <20%) по
компонент „знания“ са задачите за спецификата на способа изолинии
(№11) и за  класификацията на условните знаци (№17). Не са развити
в достатъчна степен умението за решаване на обратна картографска
задача (№6); за измерване на разстояние с линеен мащаб (№12). Най-
много затрудняват студентите задачи №16 - умение за определяне на
посоки с компас по маршрут и №21 – съставяне на картографски
задачи в двата и варианта. При последните две задачи са налице и
най-много откази при решаването им.

Задача №13 – за разпознаване и класифициране на картографски
изображения е с ниска чувствителност към преподаването при
студентите от випуск 2015 – 2016 г. Такава характеристика проявява
и задача №18 - за четене на условни знаци но за студентите от випуск
2017-2018 г.

1.2. Анализ на резултатите от дидактическото тестиране на
студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна
педагогика – задочно обучение

Тестът е идентичен с този за студентите от специалност
„Начална училищна педагогика с чужд език“. Проведен е през
учебните 2015-2016 г., 2016-2017 г. и 2017-2018 г., през зимния (трети)
семестър със студенти втори курс, на брой 180 д.

Характеристиките на тестовете са показани на таблица 2.
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Таблица 2. Характеристики на заключителен тест Вариант 3,
специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Учебна 
година 

Брой 
студенти 

Психометрични показатели на теста (коефициенти) 

Учебна 2015-
2016 г.   

53 д.  Коефициент на обективност – 0, 89 
Коефициенти на надеждност: 
- αCr. = 0, 89 
- rsb. = 0, 89 
- rtt. = 0, 90 
Коефициент на критериална валидност  
Vcr. = 0, 87 
Постигнати: 
Минимален тестов резултат - 30 
Максимален тестов резултат - 53 
Среден резултат от теста – 46,6 
Задачи с висока чувствителност към преподаването - Р 
(>70%) №№ - 1,2,5,8,9,15,18,19 
Задачи с ниска чувствителност към преподаването - Р (<20%)
№№ - 11,12,13,17,21 

Учебна 2016-
2017 г.   

66 д.  Коефициент на обективност – 0, 82 
Коефициенти на надеждност: 
- αCr. = 0, 87 
- rsb. = 0, 90 
- rtt. = 0, 91 
Коефициент на критериална валидност  
Vcr. = 0, 88 
Постигнати: 
Минимален тестов резултат - 12 
Максимален тестов резултат - 44 
Среден резултат от теста – 34,2 
Задачи с висока чувствителност към преподаването - Р 
(>70%) №№ - 1, 2, 3,5, 8, 9, 13, 14, 15,18,19 
Задачи с ниска чувствителност към преподаването - Р (<20%)
№№ - 16, 17, 21б 

Учебна 2017-
2018 г.   

61 д.  Коефициент на обективност – 0, 75 
Коефициенти на надеждност: 
- αCr. = 0, 84 
- rsb. = 0, 90 
- rtt. = 0, 91 
Коефициент на критериална валидност  
Vcr. = 0, 84 
Постигнати: 
Минимален тестов резултат - 23 
Максимален тестов резултат - 44 
Среден резултат от теста – 33,8 
Задачи с висока чувствителност към преподаването - Р 
(>70%) №№ - 1, 2, 3, 4,5, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19 
Задачи с ниска чувствителност към преподаването - Р (<20%)
№№ -  17,18,19г, 21б 
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1. От неравенството  на средните аритметични претеглени на
трите курса (46,6 > 34.26 > 33,79) се вижда, че в най-висока степен
са постигнати целите при измерването през 2015-2016 учебна година,
следвани от задочните студенти,  тествани през 2016-2017 г.  Подобна
зависимост се установява и от сравнението на модата на трите
разпределения: (48 > 37 > 34).

 При анализа на характеристиката чувствителност към
преподаването на задачите в теста данните показват, че с висока
чувствителност към преподаването Р (>70%) се открояват по-голям
брой задачи, проверяващи равнищата „знаене“, „разбиране“ и
„приложение“. Този резултат е въпреки значително по-краткия срок
на обучение и може да се обясни с по-високата познавателна
активност на задочните студенти и (вероятно), с по-добрата им
предварителна подготовка. Подобно на редовните студенти, с
достатъчно висока степен са развити уменията за решаване на права
картографска задача за изчисляване на разстояние (№8), за
разпознаване и класифициране на картографски изображения (№13)
за класифициране и групиране на картографските изображения
според мащаба им (№14), както и за четене на условни знаци (№18)
и четене на карта (№№19, 20)

С ниска чувствителност към преподаването (Р <20%) по
компонент „знания“ са задачите за спецификата на способа изолинии
(№11) – при първото измерване и за  класификацията на условните
знаци (№17). Частично е развито умението определяне на посоки с
компас по маршрут (№16) и умението за съставяне на картографски
задачи в двата и варианта (№21). При последните две задачи са налице
и най-много откази при решаването им.

При анализ на задачите с ниска чувствителност към
преподаването при редовните и задочните студенти, осъществено
чрез сравняване на представителни статистически величини, се
открояват следните зависимости:

На основа на установените резултати от решаването на задачата
става ясно, че по отношение на съставянето на картографски задачи
студентите подхождат твърде генерализирано, т.е. търсят и използват
в условието на задачата повече общовалидни белези на
картографското изображение, а не толкова уникални, характерни
особености. Именно тази нагласа, формирана в процеса на обучение
се приема като особено неблагоприятна по отношение процеса на
обучение, главна цел на който е формирането на представи, факти,
основата на единично понятие, т.е. открояване на уникалните,
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единични, макар и в някои случаи несъществени за групата предмети,
белези на обекта изобразен на картата.

Друга характерна особеност, установена при анализа на
резултатите от решаването на задача 21 е, че студентите трудно
отличават типичните географски уникални черти на географският
обект, който следва да се картографира от учениците -  и да се постави
в условието на задачата от белези, в голяма част от случаите
формирани на основание на медийно въздействие или под влияние
на социалнопсихологически нагласи (екологично състояние на
средата, административни функции, стопанско развитие на средата
и пр.).

Макар и в по-малка степен, при формулиране на задачата
студентите не правят разлика между “географско положение” и
“местоположение, място”. В случаите когато се прави опит да се
определи особеността на микро-географската среда, се допускат
определено грешни формулировки - така например като специфичен
белег на селище се извеждат типичните за регион “релеф”, “почви”,
“природа” и пр.

При анализа на резултатите, получени при решаване на задачите
за четене на дребномащабно картографско изображение не се
установяват съществените различия при сравняване на четирите
групи студенти редовно обучение и трите групи задочници. Този
извод е валиден както за общото равнище на формираност на
умението, така и за стойностите на отделните показатели за
формираност на умението - рядко са изпълнени всички подусловия.
Това показва, че у студентите в обхвата на цялостната извадка не е
формирано напълно умението да четат такъв тип изображение. Този
извод е съществен за по-нататъшната работа, доколкото умението да
четат картографско изображение е основата на всяка познавателна
активност.

От направеният анализ на резултатите от теста и
индивидуалните познавателни резултати, отразяващи степента на
усвоеност на базови знания и формирани умения у студентите, в
резултат от обучението могат да се изведат няколко общи извода:

1. В целия обем на извадката при тестовата проверка, макар и
резултатите да са удовлетворяващи, не се доказва пълно реализиране
на обхванатите в теста цели на учебната програма.

2. Налице са съществени различия в познавателните нагласи и
интелектуалното равнище на студентите, повече изразени вътре
групите и частично, между тях.
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3. Целевото равнище за ефективност на учебно - познавателния
процес по дисциплината е в пряка зависимост от особеностите на
познавателната среда. Налице са случаи на подценяване или
формално участие в познавателния процес. Макар и като не особено
значителен дял, се установява пропускане на занятия, неизпълнение
на поставените за изпълнение в извън-аудиторното обучение,
формално изпълнение на задачи.  В някои от аспектите на
измерваните с теста постижения (най-вече по отношение на
формираните умения) индивидуалните различия са съществени и
налагат извода за неравностойност в развитието предизвикани от
посочените фактори.

4. Не се открояват различия предизвикани директно от
различните стиловете на работа на студентите.

5. Формираният базов минимум от знания и умения и по
отношение на развитие на комплексната картографска грамотност и
по отношение на формирането на предметно-методическа
професионална компетенция е значително детерминиран от пола на
студентите  - познавателните резултати на жените в извадката са
значително по-високи от тези, показани от мъжете.

2. Анализ на резултатите по критерии на изследването
При анализа на резултатите от приложението на структурно –

функционалния дидактически модел в обучението на студентите от
специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и
„Начална училищна педагогика с чужд език“ са събрани значителен
обем данни по критериите и показателите на изследването.
Характеристиките на разпределението им, както и основните
установен зависимости и особености се представят при анализа на
влиянието на дидактическия модел.

2.1. Влияние на дидактическия модел за развитие на
картографската грамотност на студентите (според варианта на
модулно обучение)

С цел установяване на наличието на праволинейна зависимост
между двата варианта модулно обучение и развитието на
картографската грамотност на студентите, участници в експеримента,
е осъществен корелационен анализ (Пиърсън). Анализът показва,
дали формираните и развити картографски знания и умения се
намират в корелационна зависимост при използваният вариант на
модулно обучение при редовните и задочните студенти (Таблица 3).
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Таблица 3. Зависимости между варианта на модулно обучение
и развитието на картографската грамотност

Както се вижда от Таблица 3, с много висока положителна
линейна корелационна зависимост между двата варианта на обучение
се отличават показателите „развити умения за критично мислене и
анализ на картографски изображения (R=0,92); формираните знания
за географските карти и начините, според които картите са създадени
(R=0,84) и развитите умения за работа с мащаб и координатни мрежи
(R=0,81). Като се използва коефициента на детерминация (R2), то
корелацията в границите 0.81 и 0.92 за съответните показатели се
интерпретира като висока, - чрез нея може да се обясни значително
повече от половината дисперсия (от 66% до 85%).

Корелацията с коефициент 0.37 на уменията за създаване на
картографски изображения, развити в необходимата степен при двете
групи се приема за твърде ниска (дори липсваща), доколкото обяснява

Сила на  
зависимостта 

Променлива:  
Картографски знания и умения 

R2 К2 

Много висока положителна 
корелационна зависимост 

- Умения за критично мислене, 
четене и анализ на 
картографски изображения - 
R=0,92; p<0,05 
- Знания за географските карти 
и начините, по които картите 
са създадени - R=0,84; p<0,05 
- Умения за работа с мащаб и 
координатни мрежи -R=0,81; 
p<0,05 

 
84,6% 
 
 
70,6% 
 
 
65,7% 

 
15,4% 
 
 
29,4% 
 
 
34,3% 

Висока положителна 
корелационна 
зависимост 

- Умения за ориентиране по 
карта - R=0,74; p<0,05 

54,7% 45,3% 

Значителна положителна 
корелационна 
зависимост 

- Умения за четене (просто и 
комплексно) на географска 
карта - R=0,55; p<0,05 

30,3% 69,7% 

Умерена положителна 
корелационна 
зависимост 

- Умения за създаване на 
картографски изображения - 
R=0,37; p<0,05 

13,7% 86,3% 

R2 - Коефициент на детерминация; К2 - Коефициент на неопределеност  
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не повече от 14% от дисперсията чрез връзката на двете променливи.
Следва да се отчете, че тази стойност не може да се интерпретира
като липса на връзка изобщо, а само като липса на линейна връзка.
Квадратът на R показва частта от дисперсията, която е разпределена
между двете променливи безотносително към причинността, в случая
– вариантът на модулно обучение. Ниската зависимост в случая може
да се обясни с ограниченото технологично време, по-малкия обем
изпълнени задачи от задочниците, а така също с индивидуалните
познавателни нагласи.

2.2. Влияние на дидактическия модел за развитие на предметно-
методическата компетенция на студентите (според варианта на
модулно обучение)

С цел установяване на наличието на зависимост между двата
варианта модулно обучение и развитието на предметно-методическа
професионална компетенция за формиране на начална картографска
грамотност у студентите, отново се използва корелационен анализ
(Пиърсън). Резултатите от анализа са представени на Таблица 4.
Показателите на измерването са:

1. Теоретични и емпирични знания за методиката по
дисциплината „Човекът и обществото“ и методиката на формиране
на начална картографска грамотност в началното училище;

2. Основни професионални умения, свързани с:
2.1. Анализ на учебни програми,
2.2. контент анализ на учебно съдържание;
3. Умения за планиране и организиране на дейността;
3.1. Умения за разработване на картографски задачи;
3.2. Умения за подбор и адаптиране на геоизображения.
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Таблица 4. Влияние на варианта на модулно обучение върху
предметно-методическите знания и умения на студентите в края на
педагогическия експеримент

Както се вижда от Таблица 4 при формирането на компонентите
на предметно-методическата компетенция не се установяват такива
с много висока положителна линейна корелационна зависимост, т.е.
налице са слаби до умерени зависимости между двата варианта на
обучение. Висока зависимост се откроява при два компонента – 1)
овладяването на теоретични и емпирични знания за методиката по
дисциплината „Човекът и обществото“ и методиката на формиране
на начална картографска грамотност в началното училище (R=0,73)
и 2) уменията за анализ на учебни програми (R=0,75).

Като се използва коефициента на детерминация (R2), то
корелацията в границите за съответните показатели се интерпретира
като значителна - чрез нея може да се обясни около половината
дисперсия на резултатите.

Корелацията при уменията за разработване на картографски
задачи (R=0,35) и уменията за подбор и адаптиране на
геоизображения (R=0,40) се приема за твърде ниска, макар и да
показва умерена правопропорционална корелационна зависимост.
Стойностите на коефициента на определеност са също твърде ниски,
и може да се интерпретират като липса на линейна връзка. Ниската
зависимост в случая може да се обясни с ограниченото технологично
време при задочниците и с индивидуалните познавателни нагласи и
възможности на студентите.

Сила на зависимостта Променлива: предметно-методически знания и умения R2 К2 

Висока положителна 
корелационна 
зависимост 

1. Теоретични и емпирични знания за методиката по 
дисциплината „Човекът и обществото“ и методиката на 
формиране на начална картографска грамотност в 
началното училище - R=0,73; p<0,05 
2.1. Основни професионални умения, свързани с анализ 
на учебни програми - R=0,75; p<0,05  

53,3% 
 
 
 
 
 
 
56,2% 

46,7% 
 
 
 
 
 
 
43,8% 

Значителна положителна 
корелационна 
зависимост 

2.2. Основни професионални умения за контент анализ 
на учебно съдържание - R=0,59; p<0,05 

34,8% 65,2% 

Умерена 
правопропорционална 
корелационна 
зависимост 

3.1. Умения за разработване на картографски задачи 
R=0,35; p<0,053. 
2. Умения за подбор и адаптиране на геоизображения - 
R=0,40; p<0,05 

12,3% 
 
 
16,0% 

87,7% 
 
 
84,0% 
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2.3. Влияние на дидактическия модел за развитие на
комплексната картографска грамотност и за формиране на предметно
методическата компетенция у студентите

За установяване и доказване на зависимости между обобщените
резултати от обучението на студентите редовно и задочно обучение
се използват следните статистически техники и процедури:

1. Проверка на разпределението;
2. Дисперсионен анализ (Analysis of variance - ANOVA);
3. Непараметричен тест на Ман-Уитни (Mann-Whitney - U test)
Тъй като и двете извадки са големи (N>50) по принцип не

съществува необходимост от проверка дали те имат нормално
разпределение. За да се установи дали тази предпоставка е изпълнена
е осъществен анализ със статистическия пакет IPSS.

Формулирани са две статистически хипотези:
Н0 : разпределението на данните е нормално;
Н1 : данните нямат нормално разпределение.
Резултатите са представени в Приложение 23.
Резултатите от тестовете за нормално разпределение (двата

статистически теста за проверка за нормалното разпределение) на
анализираните променливи за двете групи показват:

1. От стойностите на статистическата значимост Sig. (p-
стойността за проверка на нулевата хипотеза H0) се вижда, че данните
не са нормално разпределени.

2. Тестът на Колмогоров - Смирнов е статистически значим
(p<0.05) за всички измервания. Същото се отнася и за теста на
Шапиро - Уилк - статистически значим за двете изследвани групи.
Може да се твърди, че зависимите променливи не са нормално
разпределени във всички случаи, което налага подбор на подходящи
статистически тестове.

Дисперсионен анализ (Analysis of variance – ANOVA):
При дисперсионен анализ се съпоставят компонентите на

дисперсията на анализираните променливи, като дисперсията се
разлага на два компонента: (a) на междугрупова (факторна)
дисперсия, която се обосновава от разликата между средно-
аритметичните значения на групите студенти и (б) на
вътрешногрупова (грешна) дисперсия, която се обосновава от
случайни или неотчетени причини. Предпоставките, които трябва
да са изпълнени, за да се проведе еднофакторния дисперсионен
анализ са следните:

1. Независимост на наблюденията - не е оказвано влияние върху
изследваните лица, всеки респондент се отнася само към една група
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и няма повторение в наблюденията (един и същи респондент не е
изследван два пъти).

2. Дисперсиите на зависимите променливи за всяка група са
равни (хомогенни).

3. Зависимите променливи са с нормално разпределение за
всяка от групите.

Втората и третата предпоставка не са напълно изпълнени за
всяка група студенти. Дисперсионният анализ е относително
устойчив към неизпълнението им при по-големи извадки (N>30).
Тестът на Левин не е статистически значим при данните за
променливите „Оценяване на картографски задачи“ и „Съставяне на
картографски задачи“ – компонент „Формиране на предметно –
методическа професионална компетенция“. Следователно не е
нарушена втората предпоставка за провеждане на еднофакторния
дисперсионен анализ и той може да се приложи.

Формулирани са две статистически хипотези:
Н0 : Средно-аритметичните стойности на измерваният

компонент (зависими променливи „Формирани умения за оценяване
на картографски задачи“ и „Формирани умения за съставяне на
картографски задачи“) между студентите от редовно и задочно
обучение са равни;

Н1 : Има различие между средно-аритметичните стойности на
зависимите променливи между студентите от редовно обучение и
тези задочно обучение.

Представителните данни от дисперсионния анализ са отразени
на таблица 5.

Таблица 5. Представителни данни от дисперсионния анализ
по вид на обучението

Големина на ефекта e  мярката, от която се съди за
относителната важност на статистически значимите резултати и
оценява големината на ефекта на независимата (вид обучение) върху
зависимата променлива (измерените резултати). Или, оценява се
важността на разликата между нивата на независимата по отношение

 Зависима променлива Предиктор: Вид 
обучение  X  

Std. F Sig. 

ОЦЕНЯВАНЕ НА 
КАРТОГРАФСКИ 
ЗАДАЧИ 

1 - редовно обучение 5,49 0,78  
2,82 

 
0,095 
(р>0.05) 

2 - задочно обучение 5,31 0,69 

СЪСТАВЯНЕ НА 
КАРТОГРАФСКИ 
ЗАДАЧИ 

1 - редовно обучение 5,02 0,95  
3,64 

 
0,058 
(р>0.05) 

2 - задочно обучение 5,20 0,55 

 



TRAKIA  UNIVERSITY - STARA ZAGORA

130

на зависимата променлива. При интерпретацията на големината на
ефекта за всеки от измерваните компоненти (променливи) се
използва коефициентът ета (з) изчислен по следната формула:

 - сума на квадратите между групите (сумата на квадратите
на разликата между общите средноаритметични стойности и
средноаритметичните стойности за всяка група, умножени по теглови
коефициенти равни на броя на наблюденията за дадената група);

- общата сума на квадратите.
Изчислената големина на ефекта за двата компонента и нейната

интерпретация е представена на Таблица 6.

Таблица 6. Изчислена големина на ефекта по компоненти

От таблици 5 и 6 е видно, че обучението, организирано според
структурно-функционалния дидактически модел оказва най-голямо
влияние за студентите редовно обучение върху резултатите при
компонент “Оценяване на картографски задачи” ( =5,49). Тази
дейност е нова за студентите и от двете групи и се осъществява по
единна предварително зададена оценъчна скала (чек-листове). Като
средно претеглени стойности резултатите на задочниците не се
различават съществено ( =5,31) и тази стойност е най-висока при
всички измервания. Установява се, че при този компонент няма
статистически значима разлика (F=2,82; p=0,095 > 0,05) при
резултатите от обучението по двата варианта, с по-малка от типичната
големина на ефекта з=0,11. При липсата на статистически значима
разлика, може да се твърди, че обучението като цяло е било с най-
съществено значение при формирането на общите резултати за двете
групи и няма разлика в ефекта от вариантите за редовното и задочното
обучение.

Статистически значима разлика (F=3,64; p=0,058 > 0,05) не се
констатира и при резултатите от обучението при двете групи по
проверявания компонент  „Съставяне на картографски задачи“.
Средните претеглени резултати (=5,02; =5,20) са достатъчно
убедителни и позволяват да се твърди, че липсата на статистически

휂 =
푆푆푏

푆푆푡
 

Променлива 푆푆푏  푆푆푡  η  Интерпретация (по Коен) 
Оценяване на 
картографски задачи 

1,43 114,25 0,11 Малка или по-малка от типичната 
големина на ефекта 

Съставяне на 
картографски задачи 

1,77 125,77 0,12 
 

По-малка от типичната големина на 
ефекта 
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значима разлика означава, че и двата варианта на обучение са
достатъчно ефективни по отношение резултатите от обучението по
компонента. Ефектът е по-голям при студентите – задочници (=5,20),
но големината му (з=0,12) може да се интерпретира също като по-
малка от типичната.

В двата случая тестът на Левен не е статистически значим,
следователно не е нарушена втората предпоставка за провеждане на
еднофакторен дисперсионен анализ и затова резултатите от тестовете
на Браун-Форсайт и Уелч не се анализират. Отхвърля се
алтернативната хипотеза и се приема Н0 -  средно-аритметичните
стойности на зависимите променливи „Формирани умения за
оценяване на картографски задачи“ и „Формирани умения за
съставяне на картографски задачи“ между студентите от редовно и
задочно обучение са равни. Може с достоверност да се твърди, че
при формирането на предметно-методическа професионална
компетенция за изграждане на начална картографска грамотност в
начален етап на обучението не се наблюдават статистически значими
разлики между резултатите на студентите обучавани по двата
варианта.

Непараметричен тест на Ман-Уитни (U test):
За резултатите от обучението по компонент „Развитие на

комплексна картографска грамотност“, описван от две променливи
„Резултати от заключителния тест“ и „Резултати от решаване на
картографски задачи“ тестът на Левен е статистически значим, което
налага използване на непараметричната алтернатива на
дисперсионния анализ за две независими извадки - тест на Ман-
Уитни (U test).

Статистическите хипотези, които се проверяват с теста на Ман-
Уитни са следните:

H0: Двете групи имат еднакво разпределение.
H1: Двете групи нямат еднакво разпределение.
Тестът на Ман-Уитни проверява за равенство на двете

разпределения. При този тест се цитират медианите, а не
средноаритметичните стойности.

Представителните данни от теста са отразени на таблица 7.
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Таблица 7. Представителни данни от непараметричния тест
на Ман-Уитни по вариант на обучението

Стойността на U е винаги в диапазона между 0 и (N1 х N2) като
в случая при резултатите от заключителния тест тя е [0;14320], а при
резултатите от решаването на картографски задачи [0;10561].
Стойностите на U и в двата случая са по-малки от средната стойност
UЗТ 4279,00 < 7160,00 и UРКЗ  4886,5 <  5280,5. Това предполага, че
средният ранг на резултатите за редовните студенти (първата група)
е по-малък от този за студентите задочно обучение (втората група) и
в двата случая. Критичната стойност на U, определена чрез
нормалното разпределение при апроксимацията на U и p-стойностите
на статистическия тест позволяват да се твърди, че различието в
резултатите от заключителния тест е статистически значимо т.е.
приема се Н1 (Asymp. Sig 0,000; р<0.05). Статистически значимата
разлика обаче се дължи с висока вероятност на вътрешногруповите
фактори, не и на използвания вариант на обучение.

Според обобщените и ранжирани резултати от решаването на
картографски задачи, студентите редовно обучение също са
реализирали резултати, които са по-ниски от тези на студентите от
групите задочно обучение, обучавани по втория вариант на модулно
обучение ((UРКЗ  4886,5 <  5280,5). Различието в резултатите не е
статистически значимо, приема се Н0 (Asymp. Sig 0,351; р>0.05)
или може да се твърди, че по отношение развитие на умението за
решаване на картографски задачи няма значимо влияние на фактора
„вид на обучението“.

При интерпретацията на големината на ефекта се използва
коефициентът (r), който се изчислява по следната формула:

z - Стандартизирана нормална апроксимация на статистиката
на теста, от която се оценява асимптотичното статистически значимо
ниво; N - Размер на цялата извадка.

 Зависима променлива Предиктор: Вид 
обучение  

Mean 
Rank 

U z Asymp. Sig  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕСТ 1 - редовно 
обучение 

93,99 4279,0
0 

-5,994  
0,000 
(р<0.05) 2 - задочно 

обучение 
146,09 

РЕШАВАНЕ НА 
КАРТОГРАФСКИ ЗАДАЧИ 

1 - редовно 
обучение 

112,82 4886,5
0 

-0,933  
0,351 
(р>0.05) 2 - задочно 

обучение 
121,70 

 

푟 = 푍
√푁

, където: 
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Изчислената големина на ефекта за компонента и нейната
интерпретация е представена на Таблица 8.

Таблица 8. Изчислена големина на ефекта по компоненти

Резултатите от приложения теста на Ман-Уитни показват, че
по отношение резултатите от обучението за развитие на
картографската грамотност на студентите има статистически значимо
различие между получените резултати от заключителния тест
(U=4279,00; p= 0.000; r=0.37) и не се определя статистически значима
разлика при двете групи студенти по отношение резултатите от
решаването на картографски задачи.

По отношение на изследваните променливи може да се направи
обобщението, че задочните студенти, постигат като цяло по-високи
резултати от останалите си колеги при комплекса от знания и умения,
с изключение на умението за оценяване на изработени картографски
изображения. Големината на проследявания ефект – влиянието на
вида обучение върху резултатите варира от типична ( за 1 компонент
– заключителен тест) до малка или по-малка от типичната (3
компонента).

2.4. Ефективност на разработения дидактически модел по
отношение методиката на обучението по дисциплините като
съвкупност от похвати, методи, средства и педагогически техники
за целесъобразно организиране и реализиране на обучението

В хода на изследването се установи, че резултативната
готовност на студентите от специалностите с направление „Начална
училищна педагогика“ да формират начална картографска грамотност
у бъдещите си ученици се определя от редица фактори, сред които
са нивото на формираната собствена картографска грамотност,
динамиката на интереса и когнитивните компоненти, включени в
структурно-функционалния дидактически модел, но практически не
се влияе от вида и продължителността на обучението.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат от наблюдаваните и установени резултати по

отношение на ефективността на разработения дидактически модел
може да се твърди следното:

Променлива z N  r Интерпретация (по Коен) 
Заключителен тест -5,994 259 -0.372 Средна (типична) големина на 

ефекта 
Решаване на 
картографски задачи 

-0,933 238 -0.060 Много по-малка от типичната 
големина на ефекта 
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1. Методите и техниките на обучение включени в процесуалния
компонент на дидактическия структурно-функционален модел и
прилагани от преподавателя в хода на обучението са достатъчно
качествено подбрани и ефективни. Това се потвърждава както от
обобщените и сравнени средно-претеглени резултати от обучението,
така и от груповите резултати.

В резултат на прилагането на структурно-функционалния
дидактически модел за формиране се изгражда предметно-
методическа професионална компетенция, заложените компоненти
в оперативните цели на обучението се достигат в съответстваща
степен на пълнота. Установяват се формирани напълно и адекватно
демонстрирани в хода на упражненията и контрола компоненти, т.е.
достоверно може да се твърди, че студентите са професионално
пригодни да формират началната картографска грамотност на своите
бъдещи ученици чрез:

- Адекватно проявено умение за анализ на учебната
документация – учебните програми и различните варианти на учебни
помагала като нормативен и като информационен ресурс за
обучението.

- Достатъчно развито умение за търсене, подбор и при
необходимост, адаптиране на дигитални картографски ресурси за
обучението.

- Съответстващо на собственото ниво на развитие умение за
съставяне и формулиране на картографски задачи. Доколкото
обучението по методическите дисциплини не е приключило, може
да се приеме, че развитието на това умение ще продължи.

В хода на изследването се установява и доказва развитие на
комплексната картографска грамотност на студентите. Следва да се
отбележи, че този процес е силно зависим от индивидуалното входно
равнище – формираната в средното училище функционална
картографска грамотност и затова при крайните резултати се
наблюдават и изразени статистически значими разлики при
студентите, обучавани в редовното и задочното обучение.

2. Качествата на проявената познавателна активност на
студентите (възпроизвеждаща, интерпретираща, творческа) зависят
както от поставените условия на дейностите, така и от качествата на
дидактическите компоненти на модела на обучение. В резултат на
апробирането на модела може да се твърди, че:

- В преобладаващата част студентите реагират адекватно на
поставените задачи. В малка част от случаите се наблюдава отказ от
решаване на конкретна задача (основно картографска), като това е
присъщо повече за студентите редовно обучение.
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- Студентите демонстрират прилагане на критично мислене и
умеят да споделят  информация и да комуникират преценки и оценки,
както на документация (при логическия и контент-анализа), така и
на резултатите от дейността.

3. Цялостните резултати от учебната дейност позволяват да се
потвърди приетата в процеса на изследване работна хипотеза, че
обучението по разработения структурно-функционален дидактически
модел води до по-качествено изграждане на предметно-
професионалните компетенции на студентите - бъдещи начални
учители и до развитие на тяхната комплексна картографска
грамотност.

Въпреки, че резултатите от обучението са достатъчно
удовлетворяващи по отношение поставените в структурно-
функционалния дидактически модел изисквания и ориентири, могат
да се очертаят следните направления за бъдеща оптимизация:

• засилване на измененията в направление проблемността и
проблемното съдържание в учебните дисциплини, доразработване
на комплекса от практически ориентирани картографски и
методически учебни задачи.

• оптимизиране на ефективността на формите, методите и
техниките на обучение на студентите в рамките на избираемите
дисциплини и общия методически цикъл и засилване на влиянието
им за положителна динамика в предметно-методическите
професионални ориентации на студентите.

Литература:
Bizhkov G. (1992). Teoria i metodologia na didakticheskite testove. Sofia:

„Prosveta“. [Бижков Г. (1992). Теория и методология на дидактическите
тестове. София: „Просвета“.]

Ganeva Z. (2016). Da preotkriem statistikata s IBM SPSS STATISTICS.
SofiJa: „Elestra“ EOOD. [Ганева З. (2016). Да преоткрием статистиката
с IBM SPSS STATISTICS. София: „Елестра“ ЕООД.]

Author Info:
Assist. prof. Marian Delchev
Trakia University - Stara Zagora
Faculty of Education
E-mail: mariandelchev@gmail.com



TRAKIA  UNIVERSITY - STARA ZAGORA

136

КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ В
ДИГИТАЛНА СРЕДА

Мима Дочева Трифонова

COMPETENCES FOR CREATING EDUCATIONAL
RESOURCES IN A DIGITAL ENVIRONMENT

Mima  Docheva Trifonova

Abstract: The article presents the teacher’s activity in terms of the
educational resources they use in their teaching. Emphasis is placed on
the opportunity for teachers to create their own educational materials in a
digital environment. A classification of the educational resources has been
made according to the purpose they serve and the digital objects they
consist of. The pedagogical projections of digital objects in their role as
components that make up the learning resources have been analyzed. The
need to form hybrid competencies, in this case digital-pedagogical ones,
for the students who would be future teachers in primary education has
been explained.

Key words: educational resources,  digital-pedagogical
competences, student education, information technologies

Въведение
Свидетели сме на очертали се завишени очаквания към

българския учител, изразяващи се в възможността да се справя не
само с традиционно възприетите роли, но и с ролята му на новатор и
адекватно реагиращ на предизвикателствата, произтичащи от
специфичните потребности на новите поколения ученици. Тази
ситуация предполага наред с притежаваните знания, умения и
компетенции в професионално-педагогическата област, учителят да
има и компетенции от областта на информационните и
комуникационните технологии, отговорни за осъвременяване на
неговата преподавателска дейност. В изминалите 20 години според
утвърдена наредба за придобиване на професионална квалификация
,,учител” от 1997 година, формирането на дигитални компетенции
за студентите от педагогически специалности се осъществяваше в
рамките на регламентирана учебната дисциплина Аудио-визуални и
информационни технологии в обучението (АВИТО), съгласно приета
учебна програма за всяко висше училище. Наред с това по повод на
различни стратегии на МОН за интегриране на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ) в училище, се провеждаха
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краткосрочни обучения на действащи учители, целящи постигане
на информираност за новостите в областта на ИКТ и възможностите
им за подпомагане на учебни дейности и процеси. Новоприетата
стратегия от 2018 година е с основен акцент за преход „от ползватели
към създадели“. Интерпретацията на стратегията е преминаване от
пасивно потребление на дигитални ресурси към създаване на
собствени продукти и ресурси. Оказа се, че вече не е достатъчно да
можеш да търсиш, намираш и директно да използваш създадено
съдържание, предоставено от някой друг и хаотично
разпространяващо се в мрежовото дигитално пространство.
Необходими са знания, умения и компетенции за създаване на
собствено дигитално съдържание с помощта на разнообразни
инструменти и технологии. Акцентът е отместен от консуматорската
към съзидателно-креативната проекция на дигиталните компетенции.
И навременна е тази стратегия, защото студенти от новото Z
поколение, обучаващи се в педагогически специалности, притежават
потенциал да усвоят и развият успешно хибридни дигитално-
педагогически компетенции на базата на своята подготовка по
учебната дисциплина Информационни технологии, изучавана в
прогимназиалния и гимназиалния етап на училищното образование.
Те са обучаемите, които преживяват в условия на постоянно
присъствие на дигитални технологии в ежедневието и употреба на
информационни ресурси от мрежовото дигитално пространство.
Съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на
професионална  квалификация „учител“ в сила от учебната 2017/
2018 година наименованието на задължителната учебна дисциплина
за педагогическите специалности е Информационни и
комуникационни технологии и работа в дигитална среда.

Един вариант за осъществяване на съзидателно-креативната
идея е в обучението по избираемата учебна дисциплина
Информационни технологии в първи курс, първи семестър на
студентите от специалност Предучилищна и начална училищна
педагогика (ПНУП) и Начална училищна педагогика с чужд език
(НУПЧЕ) да се реализира първият етап от процеса на преминаване
от консуматори към създатели, реализиран чрез обучение за създаване
на учебни ресурси в дигитална среда. За целта е избран познат раздел
от областта на информационните технологии, изучаван от всички
студенти по време на обучението им в училище – раздел
Текстообработка. Подбрани са значими теми от него, които са
определящи за усвояването на специфични за приложението
компетенции за използване на статични дигитални обекти като
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самостоятелни компоненти в учебните ресурси, както и теми, чието
съдържание е свързано с използването на комбинации и връзки между
дигиталните обекти, реализиращи дидактически варианти на
представяне на учебно съдържание. За целта са привлечени
разнообразни компоненти от тематични съдържания, предвидени за
изучаване в за 1.-4. клас, представляващи най-често срещаните
комбинации между текстове, изображения, таблици и графични
форми. Основни компоненти на учебната среда за осъществяване на
обучението на студентите са типологизираните задачи, чието
изпълнение води до създаване на учебни ресурси или фрагменти от
тях, използвани за подпомагане дейността на учителя. В дигиталната
среда на приложението за текстообработка съществуват условия за
усвояване и развитие на компетенции, успешно приложими и в други
приложения и ситуации.

Дигитална среда
В технически смисъл дигиталната среда е виртуално,

симулирано пространство, което е създадено посредством
използването на един или повече компютъра и/или мобилни
устройства. Потребителите извършват дейности в нея чрез
използването на създадените технологии, осъществяващи
автоматизиране на основните информационни дейности събиране,
съхранение, обработка и разпространение на информация. Във връзка
с използването на дигиталната среда в образователен контекст
Георгиева-Лазарова (Georgieva-Lazarova, St., 2012, с.37-54) прави
обобщение, от което могат да се изведат някои характеристики на
дигиталната среда. Това е „новата образователна среда“ в която
протича процеса на „целенасоченото предаване и усвояване на
педагогически адаптирания социален опит, на формиране, развиване
и реализация на личността“. Тази среда е „ориентирана към
организация на учебния процес в условия на наситено с дигитални
технологии, пространство“. Тя се използва за „съхраняване и
предоставяне на допълнителни учебни ресурси, изпълняващи
помощна функция при традиционна форма на обучение“.

Многообразието от известни практики, свързани с използването
на ИКТ в образователен контекст, налага да се направят уточнения в
какъв контекст ще се използва дигиталната среда. В обучението на
студентите бъдещи учители дигиталната среда ще се разглежда като
място, в което присъстват 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-
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педагогическата дейност на учителя. Създаваните учебни ресурси в
дигитална среда са предназначени за използване от учениците след
разпечатване върху хартия. Съхраняват се от учителя в дигитален
формат с възможност за многократно използване и пренасяне в други
ситуации след извършване на модификации, от които се получават
различни варианти на първоначално създадените учебни ресурси.

Дейността на учителя
Дейността на учителя ще бъде анализирана от гледна точка на

нейната същност, видове и елементи като ще се акцентира на местата,
където учебните ресурси, създавани от учителя, са определящи за
нейното успешно осъществяване.

В своята същност дейността на учителя „…е предназначена
да осъществява управление на активната и съзнателната дейност на
учениците при усвояване на учебния материал“ (Тенева, 2012, с. 108).
В определението е очертана ролята на учителя и взаимодействието
му с предвиденото за усвояване учебно съдържание. Следователно
предварителната подготовка на учителя за извършване на тази
дейност включва подходяща интерпретация на учебния материал,
която ще подпомогне реализацията на управлението на дейността
на учениците в процеса на обучение. В подходящата интерпретация
на учебното съдържание се включват различни варианти и форми за
представянето му така, че да бъде достъпно за всички ученици.
Дигиталната среда е удобно място за създаване и съхранение на
различни форми на представяне на учебна информация и тяхната
бърза трансформация от една в друга или за извършване на
необходима модификация върху тях, за да са успешно употребими в
друга ситуация.

В класификацията на И. Лернер за видове дейност на учителя
се открояват две дейности, в които учебните ресурси, подготвени от
учителя, имат отношение към осъществяване на дейността му.
Първата е дейност за преподаване на учебното съдържание или
за организация на неговото усвояване, а втората е дейност за
осигуряване на обратна връзка от учениците към учителя, т.е.
дейност за контрол на хода и резултатите от ученето (Lerner, 1980).
Първата дейност може да се подпомогне успешно чрез създадени
учебни ресурси за онагледяване, а втората чрез учебни ресурси, които
са създадени като задачи за изпълнение от учениците. Подготовката
на учебни ресурси и за двете дейности е възможна в дигитална среда
с използването на подходящи инструменти за създаване и обработка
на учебни компоненти, участващи в цялостен ресурс.

Бабански (Babanski, 1988, с. 136-140) откроява в дейността на
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учителя няколко елемента. Интерес за темата представлява
елементът „организация на учебната работа на учителя“ със
своите два етапа – подготвителен и изпълнителен, където е посочено,
че е необходимо учителят да осигури необходимите технически
средства, нагледни помагала, дидактически и раздавателен материал.
Същността и пълнотата на този елемент може да бъде съвременно
обезпечена от възможностите на дигиталните технологии чрез
създаване на дидактически ресурси, състоящи се от дигитални обекти
и съответно разпечатване на ресурса върху хартия за директно
използване от учениците. Елементът „организация на дейността
на учениците“, в който се включват компоненти като поставяне на
учебни задачи и създаване на благоприятни условия за възприемане
на задачите, също е възможно да бъде реализиран в условията на
дигитална среда. Дигиталната среда на приложението за
текстообработка дава възможност за изграждане, съхранение и
разпечатване на работни листи с условия на задачи, в които е
необходимо попълване на липсващи елементи или връзки, ограждане
на обекти, допълване на учебно съдържание или изискуеми елементи
и др.

Според Тенева, учителят е „основен източник на дидактически
редуцирана информация“, което е предпоставка учениците „да се
ориентират бързо в нарастващия поток от информация“, а учебникът
е нужен на учителя „за да се ориентира в определените граници, в
които трябва да се движи съобразно възрастовите особености и
целите на обучението“ (Teneva, 2012, с. 164-165). Т.е. в дейността на
учителя е очертана ролята му и са регламентирани рамките на полето
от учебна информация за съответната възраст, а учителят има
възможност да търси и намира оптимален начин за подходяща
интерпретация на учебното съдържание като създава свои авторски
учебни ресурси за постигане на заложени цели в обучението.
Адаптираните текстове, табличните форми на представяне на
информация, изображенията с изнесени означения, схемите на
последователности и етапи на процеси и задачите за изпълнение от
учениците са част от възможните реализации на учебни ресурси,
осъществими в дигиталната среда на приложението за
текстообработка.

В своя анализ на ефективността на училищното учене Тенева
(Teneva, 2016, с.60) определя 7 условия, свързани със стимулирането
на ученика от учителя във връзка с повишаването на качеството на
процеса на обучение и съответно повишаване ефективността както
на преподаването, така и на ученето. В три от тях се открива прякото
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участие на учебните ресурси като отговорни за изпълнението на
условията:

„поддържане на любопитството“ – може да се осигури чрез
учебните ресурси, представящи учебната информация в различни
формати, които задържат вниманието и възбуждат любопитството
на учениците;

„осигуряване на разнообразни дейности“ – може да се
осъществи чрез предварително подготвени учебни ресурси като
таблици, изображения и схеми, в които е систематизирано учебно
съдържание или е необходимо да се извлече информация по темата,
за да се попълни или допълни на определени места в задачи от
работни листи;

„осигуряване на практическа приложимост на знанието“ –
изисква съставяне на задачи за изпълнение от различен практически
характер, стимулиращи самостоятелната дейност на ученика и
провокиращи творческите му изяви.

Учебният процес е невъзможен без активната дейност на
учениците. Необходимо е учителят да осигури проявата на активност
у учениците чрез създаването и използването на учебни ресурси,
които поддържат любопитството на ученика, осигуряват му
разнообразни дейности и практическа приложимост на наученото.
Осъществяването на качествения скок от осмисляне към
просветление може да се подпомогне от учебните ресурси,
предназначени за самостоятелно извършване на повторения в
разнообразни ситуации, защото за всеки ученик е необходимо
различно време за настъпване на просветлението.

Интересен проблем поставя В. Делибалтова: „Проблемът, който
винаги се очертава на равнището на конструирането на обучението
или поне на институционализираното обучение, е как да се адаптира
определено съдържание по посока на определени цели към
индивидуалните особености на учениците“ (Delibaltova, 2004, с.83).
За да бъде улеснен учителят при адаптирането на определено учебно
съдържание е необходимо той да притежава компетенции за
използване на подходяща среда с инструменти, където да
осъществява дейности по създаване на учебни ресурси с различен
формат, насочени към реализация на определени цели.

Избраните и анализирани компоненти от дейността на учителя
се отнасят към предварителна му подготовка за осъществяването на
преподаването и ученето. Дейностите, по подготовката е възможно
да се реализират в дигитална среда и са свързани с преработване,
преобразуване и преструктуриране на учебна информация така, че
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да се осигури достъпност на голяма част от учебното съдържание за
по-голям брой обучаеми. Това предполага една продължителна
предварителна работа на подготовката за преподаването и
реализацията на ефективно учене. Необходимо е учителят да:

подготвя подходящи адаптирани форми на фрагменти от
информация в тематична единица, интерпретиращи учебното
съдържание в нея чрез: създаване, структуриране и форматиране на
текстова информация; звеждане на информация от учебно
съдържание в табличен вид; създаване, редактиране и форматиране
на графична информация, онагледяваща учебно съдържание;
комбиниране на текстова и графична информация в схеми за
онагледяване.

подготвя учебни ресурси от тип задачи, предвидени за
изпълнение от учениците, изискващи извършване на дейностите:
допълване, свързване, изброяване, подчертаване, ограждане,
попълване на таблици, дописване и извършване на повторения и др.

съхранява в дигитален формат колекции от учебни ресурси,
за да бъдат в удобен формат за модифициране и използване във
вариативна ситуация или да бъде лесно и удобно трансформирането
им при използване в друго приложение.

Характеристики на учебните ресурси
За установяване на съответствията между учебни ресурси,

представящи учебно съдържание и потребните компетенции на
студентите за създаване на учебни ресурси в дигитална среда, ще
бъде направена характеристика на учебните обектите от гледна точка
на педагогическите им проекции и от гледна точка на дигиталната
им същност.

Характеристика на обектите в учебните ресурси от гледна
точка на педагогическите им проекции.

Учебните обекти са част от учебното съдържание. Учебният
обект е функционално обособен и може да бъде трансформиран,
модифициран, комбиниран с други. Общите признаци за различните
образователни направления, в които се създават учебни ресурси са:
отразяване на основни компоненти от учебното съдържание с
разнообразни нагледни средства; отразяване на основни дейности,
които се предвижда да извършват учениците при изпълнение на
самостоятелни задачи.

Текстът е основно средство за представяне на учебна
информация . За осигуряване на възприемането му е необходимо да
бъде подходящо подреден, форматиран с избран шрифт, абзац, цвят,
начертание, местоположение. Текстът в учебните ресурси се използва
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в дълги пояснителни изречения, в обособени части за изводи и
обобщения, в условията на задачите или указания за тяхното
изпълнение, в дидактически тестове с избираем отговор, в надписи
към изображения, в изнесени пояснителни текстове към илюстрации,
в клетки от таблица, в надписи на графични форми и съдържание в
текстови полета. Многоточие или последователност от долни
чертички могат да указват необходимостта от попълване на липсващи
букви или думи. При вмъкване на символи, които ги няма на
клавиатурата, се обогатяват възможностите за създаване на
математически задачи.

Илюстрациите са нагледно средство в обучението. Те
обогатяват визуалната представа и подобряват естетическия вид на
съдържанието, използват се в местата, където учебното съдържание
е трудно за разбиране. Те улесняват възприемането на текста и
представят в синтезиран вид част от информацията, съдържаща се в
него. При тяхното използване не бива да се прекалява с количеството
им. Необходимо е на места да липсват илюстрации, за да възникнат
въпроси, които да предизвикат проявата на активност от страна на
ученика. Една обща класификация на нагледните средства разпределя
илюстрациите в три вида: изобразителна нагледност, условно-
графична нагледност, мултимедийна нагледност. За целите на
обучението на студентите, бъдещи учители за създаване на учебни
ресурси в дигитална среда е изключен типът мултимедийна
нагледност, а са разгледани само статичните форми на изобразителна
и условно-графична нагледност.

Към изобразителната нагледност спадат картини,
фотоизображения от обкръжаващия свят, рисунки и др. Подборът
им се прави от съдържанието на собствени колекции от
фотоизображения, сканирани изображения от хартиен носител,
рисунки, създадени в графични редактори и подбрани изображения
от дигиталното мрежово пространство. Тяхното присъствие в
учебните ресурси е необходимо да бъде съпътствано от пояснителни
текстове, а варианти за подредбата на картини може да реализират
при вмъкването им като съдържание в клетки от таблица.

Към условно-графичната нагледност се причисляват
таблиците, схемите, блок-схемите, чертежите и др.

Таблицата е универсален начин, който предлага възможност
за структуриране на данни и подредба на информация по някакъв
принцип, където всяка клетка е предназначена за отделен обект. Като
дидактически ресурс за онагледяване, тя е изградена на базата на:
извлечени съществени характеристики на обекти и явления,
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описани в учебната информация; извършени класификации на
подбрано съдържание; разпределение на информация в подходяща
последователност. Таблиците служат за повишаване на зрителната
нагледност, групиране на еднотипни обекти, систематизиране на
информация, сравняване на два или повече обекта и др. Подпомагат
осмислянето на взаимовръзки и отношения между изучавани
понятия, факти, явления, позволяват бързо откриване на нужната
информация. Таблиците се използват успешно и при учебните
ресурси, съставени като задачи за изпълнение от учениците. Някои
от дейностите, предвидени за извършване върху разпечатания им
хартиен вариант са: попълване на липсващ текст в клетка/и; свързване
на думи или обекти, разположени в колонки от таблица; подреждане
и класификация на предоставени обекти.

При схемата реалните обекти от действителността и връзките
между тях са заменени с условни и символни означения, представени
чрез графични форми и надписи в тях или до тях. Схемите заемат
малка площ. Учебната информация в тях е опростено представена,
отразено е основното съдържание. Схемите илюстрират динамиката
на изучаваните процеси като показват: смислови и асоциативни
връзки; преходи от хронологично и логическо естество;
съществуващи причинно-следствени връзки между понятия от
изучавано тематично съдържание и др. Използването на схеми като
учебни ресурси помага при възприемане и запомняне на правила,
последователности, закономерности, циклични процеси и др.

Блок-схемите са един от начините за изразяване на алгоритми.
В тях се използват различни по форма блокове. Отделните блокове
характеризират еднотипни по същността си елементарни действия.
Най-често използваните блокове са: за начало; за елементарно
действие; за логическо условие; за вход; за край и др. В тях се
съдържат данни, с които трябва да се изпълни алгоритъм. До сега
присъствието на блок-схеми като учебни ресурси за онагледяване в
учебно съдържание за началния етап на основната образователна
степен е частично застъпено, но вече предстои неговото
задължително присъствие във връзка с новия учебен предмет
Компютърно моделиране, чието изучаването стартира от учебната
2018/2019 година за учениците в трети клас и продължава и през
следващата учебна година в четвърти клас. В учебните ресурси,
създадени като задачи за изпълнение, блок-схемите могат да бъдат
представени като структури, а от учениците да се изисква да ги
попълнят със съдържание, отговарящо на даден алгоритъм или да
разпознаят коя блок-схема на кой алгоритъм съответства.
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Чертежите в учебното съдържание за начален етап на
основната образователна степен присъстват предимно в учебното
съдържане по математика, където са компоненти на задачи, в които
са представени основни геометрични фигури или конкретни обекти,
съставени от различни геометрични форми. Означенията за размери
на частите на обектите са поставени в отделни текстови полета.
Техните стойности се използват при пресмятане на математически
изрази в задачи. В други учебни ресурси чертежите могат да се
използват като основа за извършване на измервания и записване на
конкретни стойности като дължини на отсечки, страни от
геометрични фигури и др.

В учебните ресурси, създадени в дигитална среда, учебното
съдържание се създава и трансформира до компоненти като: дълги
и кратки текстове, автоматични списъци, таблици с текстово и
графично съдържание, схеми, изображения, чертежи и др., които
успешно могат се използват във вариант за онагледяване на учебно
съдържание и във вариант на задачи за изпълнение от учениците.
Учебните ресурси улесняват управлението на познавателната
активност на обучаемите. Веднъж създадени в дигитална среда, могат
да се използват многократно. Те подпомагат дейностите по проверка
и контрол на усвоеното от учениците учебно съдържание.

Характеристика на обектите в учебните ресурси от гледна
точка на дигиталната им същност

Характеристиките на обектите ще бъдат изведени при условия
на използването им като самостоятелни обекти и условия на
използването им в комбинация с други дигитални обекти. Учебните
ресурси, предназначени за разпечатване, са съставени основно от
дигиталните обекти текст, изображение, таблица, графична форма.
Превръщането на дигиталните обекти в компоненти на учебно
съдържание се осъществява чрез: промяна на техните параметри по
отношение на външен вид (размер, цвят, местоположение); промяна
на взаимното им положение; създаване на връзки между тях,
отразяващи смислови отношения. Образуването на различни
комбинации от дигитални обекти ги превръща в композиции, които
имат необходимата функционалност и обслужват заложена
дидактическа цел.

Дигитална същност на текста
Обектът текст се създава по различни начини: набиране на

текст от клавиатурата, копиране на готов текст от външен файл;
оптично разпознаване на сканирано текстово съдържание.
Операциите, които се извършват върху създадения текст са
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редактиране на символи или думи (изтриване, заместване, вмъкване)
и редактиране на абзаци (добавяне и изтриване на абзаци, образуване
на нови изречения, промяна границите на дълги изречения, сливане
на два съседни абзаца в един, разделяне на абзац на два или повече
абзаца). Параметрите на текста, които могат да се променят са
параметри за шрифт (вид, размер, ефекти и др.) и параметри за абзац
(подравняване, отстъпи, разредки, оцветяване, граници, автоматични
списъци – изброяващ и номериран и др.). Операциите редактиране и
форматиране на символи и абзаци оформят учебния текст в
подходяща за възприемане визуална форма.

Дигитална същност на таблицата
Таблицата като самостоятелен обект
Обектът таблица се създава с помощта на вградените

възможности на приложението за текстообработка по предложен
макет, показващ структурата на таблицата като размер (брой колони
и брой редове) или чрез инструмент за начертаване. Таблица в текстов
документ може да се копира от друг файл или от друго приложение
(например Microsoft Excel). Операциите, които могат да се
извършват върху създадената таблица, за да се промени нейната
структура са: добавяне и премахване на редове и колони; обединяване
и разделяне на клетки. Параметрите на таблицата, които могат да
се променят са: ширина на таблицата; размер на клетките (височина
на ред, ширина на колона); стил на таблицата; оцветяване фон на
клетки; премахване и поставяне на различни граници на клетки.

Комбинация на таблица с текст
При комбинация на таблица с текст параметрите, които могат

да се променят касаят начина, по който ще се разполага текстовото
съдържание в отделните клетки на таблицата. Всяка клетка от
таблицата прилича на една малка страничка в документ и въведеното
в нея може да се форматира с познатите параметрите за шрифт и
абзац. Като допълнителна възможност за форматиране на
съдържанието в клетка се предлага подравняване на текста по
вертикала и промяна посоката на текста.

Дигитална същност на изображението
Изображението като самостоятелен обект
Обектът изображение (картина или Picture) в текстовия

документ се вмъква от предварително съхранени графични файлове
в папка или от графичната колекция на приложението за
текстообработка. Изображенията могат да се копират от произволно
място в мрежата без да е необходимо да се запазват предварително
като файлове на определено място. След изпълнение на командите
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за вмъкване или копиране, изображението се позиционира по
подразбиране пред мигащия маркер на текущия абзац и остава там
като символ от текста, т.е. текстът и изображението се намират в
общ слой. При кликване върху изображението то се маркира и около
него се появяват т.нар. водачи. В менюто на приложението за
текстообработка е налична лента с инструменти за неговата
обработка. Операциите, които могат да се извършват върху
изображението са: изрязване и премахване на излишни части от него,
завъртане и обръщане, компресиране и др. Параметрите на
изображението, които могат да се променят са: размер (височина и
ширина); подравняне в рамките на абзаца, в който се намира
изображението. Допълнителни възможности за оформлението му са:
задаване на граница (контур) и визуални ефекти; избор на готов стил;
художествени ефекти и цветови корекции; премахване на фон и др.

Комбинация на изображение с текст
При първата комбинация двата обекта – изображението и текста

се намират в общ слой. Височината на изображението предизвиква
появата на празни полета, в които не може да се помести текст. Този
вариант на взаимно положение е подходящ в случаите когато
изображението се разполага самостоятелно в рамките на един абзац
или с други изображения до него. Други варианти на взаимно
положение поставят обекта изображение в отделна равнина, т.е. върху
текста или като фон под текста, както и опция, при която текстът
обтича изображението по неговите контури. Всеки от тях има своите
предимства и недостатъци. Един вариант на успешна комбинация
между изображение и текст е абзацът с текст да бъде форматиран с
необходимите отстъпи отляво или отдясно и в освободените бели
пространства да се помести изображението с опция, форматираща
го в отделна равнина от текста.

Комбинация на изображение с таблица
В таблиците могат да се разполагат и подравняват изображения.

Принципът на оформление е същия като при комбинация на текст и
таблица. Изображението се разполага в клетка от таблица, размерите
на клетките се променят, за да осигурят място за изображението и
понякога това създава неудобства при обработка. Добър вариант на
работа е изображението да бъде вмъкнато на самостоятелен абзац
извън клетките на таблицата и след форматиране с подходящи
размери да бъде преместено в съответната клетка. Изображението
трябва да остане с опцията, която има по подразбиране за
позициониране „В текста“, за да са достъпни възможностите за
неговото хоризонтално и вертикално подравняване спрямо границите
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на клетката, в която се намира.
Дигитална същност на графичната форма
Графичната форма като самостоятелен обект
Обектът графична форма се вмъква в текстовия документ от

вградена библиотека, съдържаща раздели с различни линии,
геометрични фигури, блокови стрелки, изнесени означения и др.
Характерно за тези графични форми е, че те са изображения от тип
векторна графика и при увеличаване на размерите им не се губи
тяхното качеството. Аналогично на изображенията, вмъкнати от
файл, и графичните форми се заграждат с рамка от водачи като се
появява допълнителна лента в приложението, която предоставя
инструменти за тяхната обработка. При вмъкването им в текстовия
документ графичните форми имат опция спрямо текста, определяща
разположението им в отделна равнина, зададена по подразбиране да
бъде върху текста. Това ги отличава като поведение от изображенията,
вмъкнати или копирани от външен графичен файл. Операциите,
които могат да се извършват с графичните форми са: свободно
преместване върху текста или празните пространства в документа,
копиране и добавяне на текст вътре в тях. Някои от фигурите могат
да бъдат трансформирани до друг техен вариант или редактирани в
определени участъци. Параметрите на графичната форма, които
могат да се променят са: размер, стил, цвят на запълване, цвят на
контур, ефекти, завъртане, обръщане. Всяка готова форма, вмъкната
в текстовия документ, може да бъде форматирана по отношение на
местоположение спрямо текста, подреждане, спрямо други графични
обекти и групирана с други графични обекти и графични форми.
Графичните форми най-често се използват за да се изгради с тях
схема, блок-схема или чертеж, т.е. в учебния ресурс участват много
на брой форми, върху които са приложими дейностите подреждане,
групиране и подравняване.

Комбинация на графична форма с текст
По аналогия на комбинацията между текст и изображение, се

реализира и комбинацията между текст и графична форма. Повечето
графични форми допускат добавянето на текст вътре в тях. След
неговото въвеждане той принадлежи на формата и се премества и
завърта заедно с нея. За формите, в които няма възможност да се
добавя текст е подходящо в близост до формата или върху нея да се
добави обект текстово поле с премахнати граници и за удобство двата
обекта да се групират в един общ обект.

Комбинация на графична форма с таблица
Тази комбинация се реализира по аналогия на комбинация на
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изображение с таблица. За удобство при работа е подходящо
графичната форма се изчертава извън таблицата. Променя се опцията
за взаимно положение на текста и формата с опция „В текста“. След
задаването на тази опция формата се позиционира в началото на най-
близкия абзац. При това състояние вече е удобно да бъде поместена
в избрана клетка от таблицата и подравнена в рамките на клетката.

Комбинация на графична форма с изображение
Графичните форми и изображенията имат аналогични

характеристики и поведение в текстовия документ. При създаване
на комбинации между тях се използват възможностите за подреждане
(Премести напред, Изпрати назад), групиране, подравняване. При
изпълнението на дейностите групиране и подравняване се налага
обектите да бъдат разположени в различна равнина от текста и да
бъдат едновременно избрани.

Комбинация между дигиталните обекти текст, таблица,
изображение и графична форма

Създаването на учебни ресурси, в които присъстват
едновременно текстови и нетекстови обекти, изисква те да бъдат
коректно комбинирани помежду си и подредени така че да е възможно
тяхното безпроблемно групиране, копиране и пренасяне от един файл
в друг или от едно компютърно приложение в друго. Един вариант
за рационално комбиниране, който запазва достъпа до всеки обект, е
вмъкването на всички дигитални обекти в графичната форма Платно
за рисуване, където всеки от тях се разполага в отделна равнина,
определена от реда на вмъкването им.

Платното за рисуване представлява самостоятелен обект,
който при вмъкване в текстов файл се разполага на самостоятелен
абзац и като графичен обект има опция за оформление „В текста“.
Това позволява да се изолират един от друг участъците, в които
преобладава текст, оформен в абзаци, от участъците, в които има
комбинация между текстови и нетекстови елементи, оформени в
композиция. Параметрите на платното, които могат да се
променят са размери, контур, запълване, ефекти, които се използват
по аналогия на работата с другите графични форми от същата група.
Платното обединява обектите, които са вмъкнати в него и
представлява една удобна възможност за извършване на дейностите
групиране, подреждане и подравняване за всеки дигитален обект.
Произволното разположение на текстова информация в рамките на
платното се реализира чрез поместване на текст в обекта текстово
поле. Текстовото поле е удобно и при поместване на дигиталния обект
таблица в Платно за рисуване. Тази форма на организация създава
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удобства за бързо извършване на малки промени по създадената
композиция, за да се получат нейни модифицирани варианти,
подходящи за употреба в други ситуации.

Всички описани обекти (текст, изображение, таблица, графична
форма) са елементи на дигиталната среда на приложението за
текстообработка. Всеки от тях има своята специфична същност,
определяща го като начин, по който се създава и визуализира в
рамките на текстовия документ. Върху всеки обект могат да се
извършват множество операции за редактиране и задаване на опции,
определящи взаимното му положение спрямо другите обекти. Всеки
дигитален обект може да бъде форматиран чрез промяна на неговите
параметри за цвят, размер, местоположение и др. За вмъкването,
създаването, обработката, съхранението им, както и реализирането
на комбинации между тях са налични подходящи инструменти с
различни възможности. С тях дигиталните обекти се оформят като
самостоятелни компоненти или като комбинации, които изграждат
учебните ресурси за онагледяване на учебно съдържание и/или задачи
за изпълнение от учениците. Учебните ресурси онагледяват процеси,
явления, последователности, причинно-следствени връзки,
класификации, изнесени означения, части от цяло, цикличности и
др. Примери за учебни ресурси, които са задачи за изпълнение от
учениците са: групиране на обекти по различни признаци чрез
ограждане; изчертаване на свързващи линии между съответстващи
обекти; ограждане на излишна фигура или текст; свързване на
съответствия – дума с изображение; поставяне на знаци за сравнение;
попълване на липсващи числа в редица; откриване на геометричните
форми в композиция; откриване на грешки, пропуски и съответствия;
задачи с избираем отговор и др.

Учебните ресурси илюстрират идеи за представяне на учебно
съдържание, изградено като комбинация от статични компоненти
от текстов и графичен тип, която:

· функционира като средство за осъществяване на дидактическа
идея на учителя;

· предназначена е за разпечатване върху хартия;
· насочена е към подпомагане реализирането на учебния процес

с учениците в определена тематична единица от учебните
дисциплини за начален етап на основната образователна степен.

Направената характеристика на учебните обекти от гледна точка
на педагогическите им проекции и от гледна точка на дигиталната
им същност отразява хибридния характер на компетенциите,
необходими за успешното създаване на учебни ресурси в дигитална
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среда от студентите бъдещи учители в начален етап на основната
образователна степен. В статията „Дигитално-педагогически
компетенции (от потребителска към съзидателно-креативна
стратегия)“ е направено обобщението, че понятието „дигитално-
педагогически компетенции обозначава в достатъчна степен тяхната
специфика за студентите, бъдещи учители при реализация на
дейности в дигитална среда, водещи до създаване на учебни ресурси
и продукти, предназначени за осъвременяване на професионално-
педагогическата им дейност.“ (Trifonova, 2018, с.14).

Върху едно и също учебно съдържание могат да се създават
ресурси и от двата вида – за онагледяване и задачи за изпълнение от
учениците. При коректно и целесъобразно оформление на
дигиталните обекти в учебните ресурси за онагледяване, те могат
успешно да се трансформират по рационален и бърз начин в ресурси,
които да бъдат задачи за изпълнение от учениците. Рационалната
трансформация и модификация на учебните ресурси от един вид в
друг и осигурената възможност за техния пренос в друго приложение
или ситуация са част от присъщите компоненти на дигитално-
педагогическите компетенции, които се усвояват в процеса на
обучение по учебната дисциплина Информационни технологии за
студентите бъдещи учители в начален етап на основната
образователна степен.

Дигитално-педагогическите компетенции могат да се обособят
като два типа компетенции: за създаване на учебни ресурси и за
модифициране на учебни ресурси. В зависимост от съставните
части на учебните ресурси, те могат да бъдат определени като
съставени от еднотипни дигитални обекти (само текстове, само
таблици като структури, само изображения, само графични форми)
или съставени като комбинация между текстови и нетекстови
обекти (различни комбинации между текст, таблица, изображение,
графична форма). Варианти за модифициране на учебни ресурси
са: превръщане на текстов образователен ресурс в задача за допълване
на липсващи думи, понятия; от таблица за визуализация на учебно
съдържание в задача за учениците за попълване на липсващи
елементи в нея; от схема за визуализация на процес или явление в
задача за учениците за добавяне на липсващи елементи, връзки, текст.
Компетенциите за създаване и компетенциите за модифициране на
учебни ресурси са взаимосвързани, защото отразяват същността
учебното съдържание от две различни гледни точки – като
онагледяване и като задачи за изпълнение от учениците.
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Обучение на студенти от педагогически специалности
От направена диагностика на подготовката на студентите по

учебната дисциплина Информационни технологии от гимназиалния
етап на средното училище е констатирано, че възприемат
фрагментарно дигиталните обекти и извършват формално
възможните комбинации между тях без да проявяват нужната
прецизност при подбор на подходящи параметри оформлението им.
За да притежава нужната функционалност, в ролята ] на учебен
ресурс, създадената комбинация от дигитални обекти е необходимо
да има конкретно подбрано съдържание и реализирани връзки между
отделните нейни части. За обучението на студентите бъдещи учители
по учебната дисциплина Информационни технологии в първи курс,
първи семестър е моделирана преднамерена среда, която включва
изпълнението на типологизирани задачи за създаване на статични
дигитални учебни ресурси в интегрираното пространство на
приложението за текстообработка. Студентите създават дигитални
ресурси по подобие на готови ресурси, които са публикувани и
използвани в учебниците и учебните помагала за начален етап на
основната образователна степен (1.-4. клас) по отделните учебни
дисциплини. При осъществяване на предвидените дейности по
реализация на задачите се открояват в неявен вид и основни
дигитални компетенции като: търсене, намиране, съхранение,
обработка на информация и др., които се извършват предварително
в дигитална среда, а готовите обекти се внасят за допълнителна
обработка в средата на приложението за текстообработка.

Усвоените дигитално-педагогически компетенции в резултат
на провежданото обучение със задачно-базирана технология
осигуряват възможност на студентите в следващия етап от обучението
си в бакалавърската степен да изграждат учебни ресурси в дигитална
среда, базирайки се на дидактически принципи и свои самостоятелни
идеи, съобразени с целите, заложени в учебните програми по
съответните учебни дисциплини за началния етап на основната
образователна степен. Усвоените дигитално-педагогически
компетенции са успешно преносими и при обучението на студентите
в учебната дисциплина Информационни и комуникационни
технологии и работа в дигитална среда, изучавана през втори
семестър на първи курс, където създаването на учебни ресурси
продължава с реализацията на мултимедийната нагледност и
създаването на динамични учебни ресурси в дигитална среда.
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Заключение
Дейността на учителят по отношение на учебните ресурси,

които използва, е свързана с тяхното проектиране, създаване и
съхранение чрез възможностите, предоставяни в дигиталната среда.
Необходимо е да притежават: компетенции за избор на подходящи
компоненти и технология за създаване на учебен ресурс; компетенции
за модифициране свойствата и характеристиките на отделните
компоненти на учебните ресурси, за получаване на оптимално
взаимодействие между тях по отношение на тяхната цялост в
дидактически вид и възможността за многократно използване.

Учебните ресурси, създадени от учителите, и предназначени
за учениците, са една възможност за осмисляне на учебното
съдържане в рамките на структурирания учебен процес и полето на
общата им активност. Учебните ресурси разнообразят формите на
представяне на учебния материал, подобрят процеса на възприемане
на понятия и взаимовръзки, представят учебното съдържание под
формата на задачи за изпълнение от учениците, подпомагат
самостоятелната дейност на учениците в учебния процес, и
разнообразяват вариантите на задачи за проверка и контрол на
резултатите от обучението. Всичко това е предпоставка за проява на
иновативно поведение на бъдещите учителите при решаване на
проблеми чрез използване възможностите на дигиталната среда.

Усвояването и развитието на компетенции за самостоятелно
създаване на учебни ресурси в дигитална среда – дигитално-
педагогически компетенции, е предпоставка за преодоляване на
наблюдаваните негативни тенденции, произтичащи от
мултиплицирането на готови учебни ресурси, свободно
разпространявани в мрежовото дигитално пространство. Студентите
бъдещи учители ще могат да създават собствени колекции от учебни
ресурси и материали, в които ще могат да извършват периодични
промени, свързани с добавяне, модифициране, трансформация и
обогатяване, за да придобиват учебните ресурси подходящ формат
за използване в различни ситуации.

Обучението по учебната дисциплина Информационни
технологии с използване на типологизирани задачи детайлизира
процеса на създаване на учебни ресурси в дигитална среда,
акцентирайки върху съставни им части и връзки помежду им и
технологията за тяхната обработка. Учебните ресурси, създавани от
студентите в дигитална среда имат относително завършен вид. Те
притежават необходимата функционалност и съдържание, но са
отворени за модификации по отношение на добавяне на елементи,
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реализиране на нови връзки, трансформация на дигитални обекти
до друг формат, заместване на съществуващи обекти с други подобни
и изменения, създаващи вариативност в композицията от дигитални
обекти.
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Технически изисквания за публикуване

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 пълна отговорност за коректността на съдържането
на поместените материали, цитирането и правописа. На авторите се
изпраща един брой от списанието (при заявено желание). Материалите
можете да изпратите като използвате формата за изпращане на заявка.

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 именува-ни 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
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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 (научно звание, длъжност,
месторабота на автора, адрес, Е-mail и др. Контактите се представят на
български и английски език.
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Instructions for Authors

Articles must be sent in Bulgarian (or any other language as the ethnicity
of the author) and English language. The articles are reviewed by independent
specialists in the relevant scientific field. Articles that have received a positive
review are allowed for publication. Suggested items are not edited.

The authors are solely responsible for the accuracy of the content of the
published materials, citations and spelling. The authors sent a copy of the
magazine (if so wished). The materials you send by using the form to send a
request.

Requirements for the post: volume of material for the magazine - to
27 000 signs, A4 pages in a file to MS WORD; fields on each side of the sheet
2 cm font Times New Roman; spacing 1.5, the text is justified, the amount 12
font, indentation of first line 1 cm. Do not have blank lines between the
paragraphs.

Recommended structure of the publication:
Title - centered in capital letters, bold, In Bulgarian and English (for

authors from abroad - in English).
Name and surname of the author – bold, centered. Do not mention the

scientific title or degree, name and address of the institution.
Parts of the publication named - bold (Summary, Keywords, Introduction,

.... References)
Short summary (Abstract) – to 250 words, justified. Includes the main

accents in the content of the material - a clearly formulated research problem,
objectives, methods, results and original contributions and conclusions. The
abstract is presented in Bulgarian and English.

Keywords – to 8-10 words in Bulgarian and English.
The recommended structure of the publication (depending on the nature

of the content) you should include: introduction, methodology of the study,
analysis of results, conclusion.

Tables should be placed centered in the text as numbered (Table 1. -
Right justified, bold) and named (centered, bold) top. It is desirable that the
tables should also be presented separately from the main text in an additional
file (except in the main text of the material).

Images. Images (figures, photos, drawings, charts, charts, charts, etc.)
should be recorded as a separate, individual file, not as part of the text file. File
formats can be JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Files to be named with the name of
the image. The figures and their inscriptions (under the figure, centered, bold)
are numbered with Arabic numerals in the order in which they are quoted in the
text. The location of these figures in the text should be indicated - Fig. 1, Fig. 2
and so on.

References are indicated in brackets at the end of a sentence stating the
surname of the author, year of publication of the source page - eg. (Petrov,
2009: pp. 43). Where reference page cannot be stated.
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At the end of the publication a bibliographic description of the sources
used and quoted in the main text is presented. Presentation of literary sources
in the list of literature takes place in APA style (see Publication Manual of the
American Psychological Association): www.calstatela.edu/library/guides/
3apa.pdf

Contacts: After literature list, containing – Academic rank, degree,
affiliation of the author, address, E-mail ... Contacts are presented in Bulgarian
and English.
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