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СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ 

Философско есе 

 

Тянка Бастрева 
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специалност „Социална педагогика”  

 

CONTEMPORARY TEACHER 

Philosophical Essay 

 

Tyanka Bastreva 
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Bachelor’s Degree Programme in Social Education 

 

Abstract: In the given essay I attempt to describe the synthesis of my 

acquired knowledge as a student, personal insights and beliefs in regard to a 

contemporary teacher – activist of wisdom and teacher of scientific notion. The 

core of my philosophy paper is the relationship between lecturer and 

participant in the school field, an outstanding example of embodiment of the 

process taking personality beyond ethos and moral crisis. A pillar in my project 

is the philosophical context, as universal method and approach seeking values 

enriched with ethos and logos. 

Key words: tradition, communication, personal recognition 

 

Във всяко едно направление на съвременната наука срещаме 

понятието „парадигма“, идващо да означи нови постижения и 

концептуални схеми, чрез които за определено време можем да даваме 
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решения на научни проблеми. Но дали във време на хуманитарна криза 

науката с целия си арсенал е валидна? Способна ли е научната мисъл да 

даде отговор на въпроса, защо човекът се самозабрави, защо, той, венецът 

на Божието творение, разтвори ръце за земната изгода и преходното bien 

еtre и затвори сърцето си за доброто? 

С риск да прозвуча еднопланово, но със знанието за почти 

липсващия ми опит бих казала, че философията ми дава фронт да 

разсъждавам над такива фундаментални въпроси като: как да се 

одухотворим, как да се родим повторно в себе си, защо сложният, 

космически замисъл за човека се сведе до биологическо възпроизводство, 

защо човекът се ражда само физически, а не и духовно, отворен само за 

сенчестото битие. Живеейки в блясъка на технологичната ни ера, неусетно 

запълнихме всяка ниша от съществуването си с фантастични постижения, 

без които някак си е немислимо да оцелеем. Сякаш сетивата ни също са се 

видоизменили подобно на машинни чипове, сякаш е по-лесно да чуем 

микровълнови вълни в пространството, отколкото гласа на другия, сякаш 

чувстваме уюта на виртуален огън, а не топлотата в погледа на 

себеподобния, потъпквайки идеалите, превръщайки ги в обикновена 

суета. Дали обаче в пропития ни от технологично „великолепие“ живот не 

се прокрадва страхът, че ние сме губещите? Този страх е знак, че 

човешката ни идентичност е все още тук, все още търсим добродетелите, 

все още мерим поведението си, все още се вписваме в човешката норма, 

все още има надежда да се слеем с духовния си Аз. За да просъществува 

човешкото същество по образ и подобие на Бога, му е нужен ред, 

светлина, познание и вяра. 
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Израждането на човека става отвътре, т.е. той не се ражда из-от-

вътре и причина за това е неговата мисъл – ленна, низша. Посланието на 

Сократ „Познай себе си“ все повече избледнява на фона на чрезмерните 

желания и страсти. Да познаеш себе си, е само началото, първият опит на 

човека да осъзнае себе си като събирателен център на всички енергии, 

опит да открие своето богатство и да го приложи, за да е възможен пътят 

му. „Познай себе си“ е заветът, чрез който мъдреците ни дават насока как 

да „употребим“ силите на сърцето, ума и волята си. Ученикът има шанса 

да срещне учителя, онзи учител, който сам непрекъснато изследва 

отговора на  въпроса „Как?“, онзи, който го кара да се вкопчи в мярата, а в 

същото време да твори, да търси, да съзерцава, да дерзае в свобода. Днес 

ролята на мъдреца е ролята на учителя, защото той единствено познава и 

владее утаеното знание, изкристализирало, самоопределило се като 

„узрялото знание за това, което съществува от по-рано и в своята 

цялост като веднъж завинаги зададено в строежа на 

действителността”(1). За да бъде предаден факелът на живия живот, 

мъдрецът (учителят) трябва да притежава преди всичко интуиция, усет за 

другия (ученика), схващане за вътрешното му естество. Само така 

мисловните потоци могат да се намотаят около едната идея – да се 

осъществи влюбването на младия човек в знанието, което търси, да го 

схване като непреходна ценност. Стремежът към нещо, което не знаеш 

какво е, е същото като вярата в Любовта и в Бога, макар да не ги виждаме 

и да не ги достигаме в пълнота. Ученикът залюбва знанието не от дълг, а 

по свой избор – вярата няма нужда от доказателства, познанието също. 

Отключеният импулс прави ученика уязвим, защото обезсмисля 

социалните му маски, но силата му го тласка напред и тогава без 

дидактически правила, а с любов душата се окъпва в светлината на 
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Логоса. Казахме, че човекът има нужда от порядък. Философски 

настроената мисъл няма за цел реда във видимия свят, а в идейния или 

другояче казано – в духовния свят: тръгване от човешката същност, от 

вътрешния живот и отговаряне на битийните и екзистенциални въпроси. 

Този, който намери правилния (своя) път, не влиза в стълкновение с 

душата си, а й дава свободата да съзерцава. За да се подреди детската 

душа, душата на ученика, и последващият житейски път да бъде с 

основание, учителят трябва да възроди културната традиция, да я съ-общи 

на(с) ученика… „Явното, обективно, неличностно знание” … се предава 

в общозначими логико-вербални форми, безразлични към субекта на 

познанието. За разлика от него, неявното знание изисква други средства 

на предаване. То може да бъде предадено само чрез личен контакт 

между учителя и ученика, … неявното знание, което учителят предава 

на ученика, се състои в предаването на научния опит като вътрешно 

преживяване, предаване на вярата в науката и нейната ценност“(2). 

Учителят единствен се явява като пазител и същевременно възродител на 

духовните кодове. Той трябва да ги посее в процеса на общуване, в 

процеса на диалогизиране, разбирано в смисъла на единение с ученика. 

Общуването е процес на обмен на емоции за усвояване на ценности, 

норми, култура, език, спазването на правила и упражняването на права, с 

други думи – осъществяване на социализацията. То поражда феномени 

като усещане, разбиране на другия, подражание, сплотеност, гама от 

ценности, настроения и нагласи. Постигането на разбиране е състояние и 

процес на интелектуално, духовно и социално съучастие с природата и 

другите, който надхвърля ежедневната представа, защото е универсален 

начин човек да създава своя образ „от името на всички“. Учителят е 

медиатор точно защото, веднъж пропил се с „истината за ученика“, само 
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той може да му преведе знанието, за което е предразположен. Учителят е 

и творец заради привкуса, който оставя от себе си, хуманно ръководейки 

ученика в неговата цялост с „поглед отгоре, не на парче“. Откликът на 

ученика е белегът за сътрудничество в хабитуса, а не на конкуренция, 

белег за взаимоусъвършенстване. Защото казва Адлер: „Стремежът към 

съвършенство е вкоренен дълбоко в човешката природа. Нещо повече, 

той е характеристика на живото изобщо – от равнището на живата 

клетка до висините на духа“(3). За да отприщи потока на съзнанието в 

ученика, е нужно учителят да разпознава рационалните структури на 

мисленето, да бъде изследовател и хуманист, да разпознава правенето на 

ученика, да припознава в опита му собственото си усъвършенстване. Да 

си учител, да учителстваш означава да пре-подаваш на ученика огъня на 

знанието, докато подобно на скачените съдове съдържанието се изравни. 

Докато съдържанието преодолява стереотипи и мода, докато с мъка 

завоалира мястото си в съзнанието на ученика, учителят го следва 

благоговейно и пак с любов го насочва и връща в руслото на Логоса. След 

много усилия и упражнения ученикът добива сили сам да се управлява, 

сам да разбира и осъществява себе си. Холистичната система – човек – е 

„не само единно и самосъгласуващо се цяло“(3), но и част от друга по-

голяма цялост. Учителят, съотнесен към разбиранията на Адлер, се 

осмисля в ролята на енергиен проводник в процеса на развиване на 

„социалния интерес“ на ученика. Този „социален интерес“ предполага, че 

личните цели са хармонизирани с целите на общността – с нейното 

благосъстояние, с нейното глобално измерение. И точно тук е 

крайъгълният камък. Природно зададената цел у детето трябва да се 

разбере от него самото като автентична, а дейността на учителя е да я 

развие индиректно, ненасилствено. Опитът на учителя е разбирането на 
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тази друга жизнена цел и всички негови актове трябва да съвпаднат с нея.  

„Когато съм узнал целта, ... тогава трябва да очаквам от всички 

частични движения, че те ще съвпаднат с целта и с жизнения план”(4). 

Целта е силата и поривът на младия човек към себереализиране в топоса 

на света, достатъчна е сама по себе си и достатъчна за „преработване“ на 

глобалното знание в свое оличностено познание. Донякъде сякаш цялата 

сложност и обмен на мисловни процеси между учител и ученик, наречен 

„учене”, се свежда именно до това, ученикът да прозре целта си, да 

овладее правилните инструменти, за да изгради техника на живеене, за да 

прави свой избор в различни жизнени ситуации и да носи за този избор 

пълна и съзнателна отговорност. Самоусъвършенстването и по-

нататъшното развитие на личността ще протекат на основата на 

взаимодействието със средата и другите, „имунизирана“ чрез духовната 

закваска. Учителят изпитва щастие от стореното дело, защото е успял да 

свърже ученика с вечните принципи на живота, разкрил е духа в него, 

Автора на всичко. Хората, проговорили на отривистия език на Логоса, не 

губят знанието си, нито духа си: те успяват да мултиплицират хармонията 

на Вселената и пак на свой ред да я предават. Пак помоему бих казала, че 

всичко, на което се посвещава човекът, трябва да е подчинено на един 

императив – любов и отдаденост. Това води учителя до постигане на цели, 

свързани с дълбокото човешко развитие, води до резултатно полагане на 

ценности, като сътрудничество, общност, солидарност, равенство, мир, 

свобода, все базисни за социализацията. Това от своя страна изключва 

съперничеството, числовото определяне на неповторимата човешка 

същност, изключва условността в общуването. Традицията ще бъде 

наследена, а с нея и редът, и сбъдването на съзнанието, осъществяването 

на мигновената свързаност между хора и идеи. 
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По правилата на писането своеобразното заключение е нищо друго 

освен повторно връщане на читателя към текста, но като че ли ми се иска 

и тук да изкажа едно мое упование и лично схващане за човека като модел 

на мировата логика, подобие на Съвършенството, чието достигане е 

иманентно заложен стремеж и житейско основание. Традицията като 

любяща майка търпеливо чака собственото си претворяване чрез 

вътрешния капитал на ученика, неговата потенция, съвпаднала с полето 

(разбирано като мрежа от отношения и позиции) в социалния космос, така 

както „правилното мнение попада в целта”. Тогава светът „изглежда като 

ставащ от само себе си, очевиден в известен смисъл, без да знае нито как, 

нито защо, … като съвпадение между усета към играта и играта, … отвъд 

пресмятането и даже съзнанието, отвъд речта и даже представата”(5). 

Учителю, ти си този, който подозираш съществуването на повече 

„неща“ в небето и земята. Ти неспирно вярваш в широтата и дълбочината 

на света. Ти си този, който учи ученика, че е малък само физически, но е 

голям, за да обозре. Ти винаги ще „светиш“ като фар от острова на 

младостта му и ще крещиш в душата му: „Търси, изследвай, научавай, 

прави света и себе си в него!“. 
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Abstract: The given text represents a philosophical (psychological) 

essay that examines the problematic nature of the human being and the stages 

through which it passes in the time of its existence. The text is divided into 

separate, individual parts (excretion-love-hate-existence-end-beginning-onset.), 

whose goal is to focus not so much on the accepted sense of the concepts 

themselves, but on their subjective nature, which builds them and modifies them 

depending on the qualities of the individual, and according to the situations 

that occur in the social environment. Every one of these separate, active parts 

has a connection to its predecessor and vice versa. The complexity, ambiguity 

and dynamic of the text constitutes the very essence of the human nature, and 

depicts an ongoing need for learning, understanding, developing and 

expressing the whole spectrum of its conscious and subconscious construct. The 

difficulties of organizing and developing a universal apparatus of 
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understanding these key symbolic notions, represents the eternal and 

everlasting purpose which we all strive towards. 

Key words: problematic, nature, human being,  excretion, love, hate, 

existence, end, beginning, onset, separate, active, parts, expressing, universal 

apparatus, understanding, symbolic, notions, purpose 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

За удобството на читателя съм разделил разглежданите проблеми в 

отделни, напълно самостоятелни, но същевременно с това свързани, 

колективни цялостни части. Всеки един разглеждан казус има връзка със 

следващия, но по своя характер е уникален и единствен (подобно на 

всичко съществуващо); всеки един етап от разработката е протекъл в 

консенсус с реалните обстоятелства, които протичат в живота, но 

същевременно с това е в несъответствие с него и можем да заключим, че 

също така отразява нещо друго, незабелязано, завоалирано, тайно…, но 

необходимо за цялостното разбиране на това, което имам да представя; и 

не на последно място, нищо от това, което е представено, не се доближава 

и до макромилиардна част от достигането на понятието универсална, 

пълна истина на всички съществуващи видими и невидими неща. Това, 

което е написано, е просто едно от многото подобни обяснения на всичко 

случващо се, протичащо в света и извън него, тоест то е ЛЪЖА. За мене 

ще бъде обида, ако приемете всичко като чиста монета, ако даже посмеете 

да повярвате и на една дума от това, което ще изкажа в тази разработка. За 

мене ще бъде обида фактът, че се задоволявате с поредната „истинска 

лъжа”.  
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Изисква се по-голяма смелост в това, човек да запази 

вътрешната си свобода, да бива, да се движи в своя вътрешен свят, да 

следва своя собствен път към недокоснати досега светове, отколкото да 

поддържа дръзко свободата, изградена от битието на друг. Често за 

човешкото същество е по-лесно да играе ролята на мъченик, отколкото 

да бъде „ранен” в битката, наречена „живот”. 

Роло Мей 

 

ACT ONE: ЗАРАЖДАНЕ 

Зараждане. Какво означава зараждане? Тук можем да споменем, 

изредим най-различни определения на изказаното понятие – произход, 

начало, поява, корен, генезис, възникване, пораждане, изначален 

растеж, формиране и т.н. Но това, което остава в недокосната позиция по 

отношение на самото ниво на информация в нашето съзнание, е, че ние 

мислим, изказваме и анализираме всяко едно от тези  рационализации на 

даденото понятие в присъщия ни начин, колективизиран, разбира се, от 

цялото ни същество, но и от съществото на останалите пребиваващи 

субекти в света (тоест от/на всички и никого едновременно). С други 

думи, всички ние действаме по една изначална структура на комплекс от 

действия, които са били, биват и ще бъдат извършени в „реалността” от 

нас и/или от миналите ни същности (родители, прародители и т.н.) по 

начин, който, ако погледнем реално, не се различава с нищо от това, което 

вършим  всички ние, хората, на модерното време (въпреки че сега имаме 

по-нови и лъскави джунджурийки, с които да осъществим това 

движение зараждане). На самото понятие „зараждане” се гледа на нещо, 

което има обективно и същевременно с това изцяло субективно времево 

пребиваване (post-life and pre-life existence), или с други думи – 
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осъществяване. Но това, което не вземаме предвид, преди да правим 

каквито и да било съждения относно природата на нещо, което изглежда 

достатъчно просто, за да се определи, разреши като проблем и то само с 

няколко изречения, е фактът, че то не съществува, но същевременно с това 

НИЕ го караме, принасяме го от нищото и така го съз-даваме/„изкарваме” 

го от „там’’, да БЪДЕ тук, сега или никога и винаги с нас, при нас. 

Физиологът д-р Георг фон Бекеши, носител на Нобелова награда, 

например доказва в експеримент, че човешкото тяло може да усети 

вибрации, които не са част от неговия индивидуален свят (тоест от 

процесите на биохимични, физиологични реакции, осъществени от 

мозъка). Там, където то поначало не би трябвало да разчита усещане, то 

го прави. „Ученият установява, че дори може да накара участниците в 

експеримента да усетят източника на вибрация в пространството 

между техните колене. Той показва, че хората имат способността да 

изпитват привидни усещания в места на пространството, където те 

нямат абсолютно никакви сетивни рецептори.” Може би изначално все 

още се питате каква е връзката с разглежданата тема относно 

зараждането на понятието „зараждане” и този откъс от книгата 

„Холографската Вселена”? Тоест едното установява нещо, което е, и 

заражда второто a posteriori, т.е. дори и да има някаква несъществена, 

неопределена и злеобоснована връзка между двете, едното винаги ще бъде 

в контраст, разлика на другото по отношение на неговото положение във 

времето на съществуване и използване от субекта на познанието. Това 

звучи логично, но точно тук ние трябва да се отделим за момент от 

логиката, за да успеем да осъществим една дейност на нашето същество, 

която е била неглижирана, забравена от нас в продължение на много дълъг 

период от време, а именно – биването в света напълно, а чрез това и 

осъществяването на разумно олицетворяване на нашата лична 
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истина. Тоест да открием положението на нашето и в този смисъл 

общото начало и край. Та на въпроса, каква е връзката? Връзката е 

следната: 

Първо. Зараждането се случва само ако има очевидец, без такъв 

самата негова функция няма да има никакъв смисъл и цел като акт на 

даденост и съдържание, като определящо прогреса на живота. Така и за да 

се установи достоверността на гореспоменатия експеримент на д-р фон 

Бекеши, е било нужно някой да ВИДИ и да ПРИПОЗНАЕ „истината”, 

да стане свидетел, посредник (observer-eyewitness-accomplice) в акта на 

живота, да погледне и разбере, че това се „случва”, да го изследва 

(разбира се, доколкото може такова събитие, случка въобще да бъде 

изследвана, защото трябва да бъде ясно, че всичко в битието представлява 

субект-субектни отношения, които единствено и само по първоначалния 

си характер на взаимозависимост и реципрочност представляват 

колосален проблем за някаква, каквато и да било обективна оценка на 

какъвто и да е било научен факт). 

Второ. Фазите, през които преминават зараждането (начало–

омниначало–второначало–изначало–крайно начало–ултиматомно 

начало–съвършено начало–начало), са безвъзмездно уеднаквени с 

фазите, през които протича експериментът (начало–първа позиция на 

отчетност–втора позиция на отчетност–забелязване (респективно 

отхвърляне) на позиция–позиция). С други думи, характерологията и на 

двете е еднаква, т.е. дори и да искаме да изкажем възгледа, че едното 

предшества другото, като използваме своята общоприета логика, за да 

изследваме дадената информация и да я заключим в отношения начало – 

среда – край, характерно за едното и определящо пътя на другото, реално, 

ако сме честни със себе си, ние не можем да го направим. Защото просто 

доказателствата за това са твърде оскъдни и зле формулирани. С други 
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думи, нито зараждането може да се проследи като достоверен, 

практически феномен, нито пък феноменът (експериментът) може да 

бъде използван като средство, уред, инструмент, пряк път към 

достигането на излаз за отговор на въпроса кое е първо и дали нашето 

първо е наистина първото, което е било първо в моето съзнание, 

твоето, и дали твоето съзнание не е копирало частиците на нещо, 

което по своята природа е непроследимо и необяснимо.  

Трето. Съдържателната част, информацията, която присъства и в 

двете категории – сега и след това – са понятни само след достигането и 

преминаването отвъд предела на човешките когнитивни и емоционално-

сетивни възможности. Тоест, за да достигнем до изпълнен със значение, 

удовлетвореност и качествено разгръщане, разбулване на нещата сами по 

себе си момент, е нужно преди това да си припомним нашия край, 

латентен стадий. Да, звучи доста парадоксално, но краят изначално е нещо 

парадоксално, а и като прибавим към изречението „да си припомним”, е 

вече става доста трудоемко за средностатистическия човек дори да 

премине с поглед през тези редове, но функционалността на това 

упражнение си остава напълно смислена и нужна, за да можем ние (след 

като желаем достигането на възвишено ниво за гледище разбиране на 

нещата) да си припомним нашето бъдеще от отминалата ни същност 

(като говоря за отминала същност, тук не става въпрос за 

прераждания и други подобни категории на различни философки 

системи, а на различните етапи на разум, през които сме преминали, 

преди да бъдем оличностени, т.е. да сме живи). Това определя и 

понятието „зараждане” и функцията на експеримента като неща, обекти на 

една субективна, обща същност. На едно колективно несъзнавано, както 

го нарича К. Юнг в своите разработки. Ние не го виждаме, но то е там, ние 

не сме го изживели, но то носи белезите на нашия опит и действия, ние не 
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го желаем, но някога сме действали според неговите подтици. 

Зараждането е непонятно за нас, както и неговите отделни свойства и 

субект-обектен инструментариум, който то използва, за да ни въвлича в 

акта на живота и взаимоотношенията. Няма разлика между Зараждане и 

Край, а само паралелни организируемости на човешкото съзнателно 

същество в неговата функция да търси и преживява.  

 

Вярвам, че един може да отдаде на „живота” значимостта 

на продължителното раждане и непрестанното развитие. Но също 

така вярвам и че един може да отдаде на „края” значимостта на 

прекъсването на растежа, продължителното повторение. ~ Ерих 

Фром 

END OF ACT 

ONE  

 

ACT TWO: ЛЮБОВ 

Любовта не е просто връзка със специфичен човек. Тя е 

отношение, ориентация на характера, която е определена от 

връзката на личността със света като цяло, а не по отношение на 

един „обект“ на любовта. ~Ерих Фром  

 

След като видяхме какво ни вещае зараждането, нека сега 

погледнем какво ни готви любовта и каква е нейната връзка със 

зараждането, ако въобще има/съществува такава. 

Любовта по своята същност е понятие, което характеризира 

безграничната привързаност, отдаденост, жертвоготовност и нужда от 

взаимоотношения (свързаност) на един субект/обект с друг подобен на 

него. Тук, сега е от съществено значение да положим основата, върху 
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която ще лежи по-нататъшната теза. А именно, че нищо от това, което 

беше написано по-горе, не е така. Какво имам  предвид ли? Ами, нека 

започнем, както подобава. Любовта принципно е състояние, което се 

заражда и изгражда в сетивния, съзнателния, социалния свят. Всяка друга, 

различна обосновка и мнение относно този факт просто се отдалечават 

коренно от целта на представената разработка, т.е. всичко, което може да 

ни накара да поемем по пътя на факти и становища, които не са 

съотносителни към истинската природа първо на човека/индивида и след 

това на личността, са факти, на които трябва да се обръща бегло значение 

(само с цел за разграничаване на отделните казуси), или въобще не 

трябва да им се обръща конкретно внимание, т.е. да бъдат пренебрегнати. 

За да разберем характера, свойството и функцията на любовта, ние първо 

трябва да определим собствената си такава в заобикалящия ни свят. А 

каква всъщност е нашата практическа функция в този свят? Въобще 

трябва ли да съществуваме, след като не допринасяме с нищо съществено 

към изграждането на битието като цяло (като имам  предвид/казвам 

„нищо” някои читатели сигурно ме заклеймяват в този момент, 

мислейки си, че да допринесеш с нещо означава (и се изчерпва само с 

действието просто да създадеш, използваш/изконсумираш и 

изхвърлиш) да се отървеш от някакъв предмет, „обект” (а ние всички 

до определена степен сме точно това и правим точно това). Ако точно 

в този момент и на теб, читателю, ти се върти/присъства тази мисъл в ума 

ти, то и отношението ти към любовта ще бъде такова – чисто 

консуматорско. В което няма нищо лошо, стига да успееш адекватно да се 

обосновеш какво постигаш с тази твоя целенасоченост и начин на 

действия към даденият проблем, субект/обект. Но ти не може да 

отговориш, нали? Разбира се, че не можеш. Защото отговорът ти би 

съдържал информация, която е понятна и разбираема за всички, но 
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същевременно е пренебрегната, отхвърлена от всички, защото никой не се 

интересува от тебе, а само от твоята персона. Проблемът относно 

функцията, положението, ползотворността и истинността от любовта не са 

били никога принизявани толкова ниско и поставяни под въпрос, както 

днес в 21. век. Никога, абсолютно никога, независимо в който и да било 

исторически период, не се е гледало на любовта като на състояние на 

момента глуповатост и порок, както е положението днес. И това не е 

защото човешкото същество не отдава любов, нито пък защото то не 

прогресира по всички възможни параметри предоставени му от битието, а 

просто защото истинността на самото понятие, дума любов никога не е 

била нещо повече от точно това – просто дума. Как може да очакваме 

човекът да продължава да робува на неща, които по своята първоначална 

идея и същност не са му предоставили достатъчно яснота за това, какво 

точно представляват или какво се очаква от тяхното реализиране (в 

смисъл дали те са нещо, към което ние се стремим и трябва да се 

стремим, или са просто инструмент към постигането на някаква 

друга цел, или са просто едно постоянно неосъзнато състояние, което 

в определени моменти става достъпно на нашата висша психическа 

дейност чрез действията на други, и ако е така, нима любовта се 

свежда до това. До серия от реципрочни действия и информационния 

анализ и последваща реакция, обусловени от тези първоначални 

действия (action – reaction – cause - effect)?), или дали самото им 

реализиране всъщност протича по начин, които може да се усети в/от 

душата, а не е просто лъжлива функция на нашата физиология и 

последваш ефект от нашите биохимични процеси като индивиди. Разбира 

се, съществуват най-различни хипотези по този въпрос. За удобство на 

теб, читателю, ще ги обобщя в едно изречение: НИЩО НЕ Е ВЯРНО, 

ПРОСТО ЗАЩОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗБЕРЕ И УСТАНОВИ 
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НЕЩО, КОЕТО ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ИЗНАЧАЛНО НЕ Е 

БИЛО НЕЩО. Сега нека разгледаме самата илюзорност на любовта и 

дали тя наистина  има някаква функция в живота и нейната връзка със 

зараждането. 

Първо. През цялата си многовековна история човешкият род е 

бил зависим (като казвам зависим, имам предвид чисто 

индивидуалната потребност на човешкото същество да мисли, че има 

нужда да рационализира способността си за преход в бъдещето, тоест 

развитие само и единствено като премине през ситуации, които след 

това правят невъзможно същото това развитите да бъде осъществено 

по един пълен и качествен начин) от ситуации, които в повечето случаи 

и по своя характер са били жестоки, сурови и винаги са протичали в 

съотношение с положението на рационално-технологично развитие на 

дадената общност от хора – т. нар. „цивилизация”. Вследствие на това се е 

наложило да съществува нещо, което да е в дисбаланс на този стремеж 

към „разрушителен прогрес” (поради причината на несъстоятелността 

на просто една праволинейна фаза на растеж. Човешката психика е 

устроена да бъде функционално зависима от множество субект-

обектни отношения, а за да бъде това възможно е нужно друг вариант 

на вече съществуващо решение или в случая проблем), но и също така 

нещо, което да има смисъл и вид/форма, функция на инструмент, който да 

се яви като заместител на този първоначален, първичен такъв. 

Второ. В смисловия път, който начертах, е много лесно човек да 

се обърка и да помисли, че това, което чете, се доближава повече до 

психологията, отколкото до философията. Но самата психология е била 

винаги философия и обратното. Двете науки са различни страни на една 

и съща монета, която представлява човешкото същество. И техният 

инструментариум, функцията и целите им са също абсолютни, точни и 
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нужни за осъществяването на пълна автономност на човешката личност. 

Точно и затова любовта не е нещо, което е нужно. Тя не е нещо, което се 

характеризира с външен мотив, изблик, реализация на някакви потиснати, 

първични емоции и нагони; тя не е необходима за/на човешкото 

съществуване, но е нужна за нашето личностно развитие. На любовта не 

трябва да се гледа като на цел (решението на човешките проблеми), 

нито пък като на средство за постигането на някаква друга 

„човекоаргументирана” цел. На любовта въобще не трябва да се гледа 

като на нещо, което има божествено начало a priory или което притежава 

символичен край (в смисъл, че е създадено а posteriori след 

реализацията на друго нещо). Любовта не е нито трансцедентна 

способност на човешката душа или съзнание, нито нейна иманентна 

характеристика, но въпреки това тя е симбиотично и символично 

закрепена и за двете. Тя завлича и същевременно възнася нашите 

стремежи към една постоянна положителна величина и насоченост. 

Трето. Връзката на любовта със зараждането може да бъде много 

лесно изказана/написана. Тя предшества зараждането. Това може да е 

логически и смисловно правилно, но не и изцяло общовалидно и понятно 

в смисъл, че не удовлетворява определена необходимост за продължение 

и „свършек” на даденото изказване. Любовта не може да предшества 

зараждането, защото зараждането не е понятно за любовта. Въпреки че те 

се намират на едно метафизично равнище, те са разделени на светлинни 

години по отношение на своята практическа реализация в сетивния свят. 

Въпреки че на човешкото битие винаги се е гледало като на нещо низше и 

недостатъчно добро/перфектно по отношение на неговия характер и вид, 

то винаги е слагало първоначално границата на времето относно кое е 

първо и кое последващо първо. С други думи, нашият сетивен свят е по-

велик от „духовния”, защото само тук любовта може да се реализира на 
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едно ниво със зараждането. Ние не знаме какво има отвъд живота и края, 

това, което знаем, е фабрикация на нашите желания, които са били 

подвластни на първичния страх от евентуалния, категоричния и 

безспорния завършек на нашето съществуване в определен момент във 

времето в бъдеще. Ние се тревожим, а тревожността поражда страх, а 

страхът поражда омраза, а омразата поражда нашето желание да се 

разделим със своята функция на личността и да се върнем в състояние на 

първична свобода. Връзката на зараждането с любовта е следната: 

Времето. Само времето може да свърже тези две непонятни сили на 

природата, но даже и времето е подобно на тях, тоест и то по своето 

същество може да бъде или чисто човешка фабрикация на желанието ни 

да придадем смисъл и ред на света около нас, или пък да е израз на нещо, 

което е божествено и възвишено, на нещо метафизично. Времето създава 

човека, чрез който любовта и зараждането да могат да се осъществят по 

начин, който да засвидетелства уважение към живота и неизбежната 

сигурност в свършека на битийстването. Любовта е само една, 

градивна/продуктивна, а кой гради:  

ВСИЧКИ НИЕ, ЗАЕДНО ГРАДИМ. 

Всичко е относително, но и относителността е последваща 

смислова, активна пътека на един-единствен разум. 

Какво е любовта? Любовта е свободата, когато един почива 

върху свободата на другия, а вторият разполага със състоянието, 

което първият винаги е имал. ~Мераб К. Мамардашвили 

END OF 

ACT TWO 

 

ACT THREE: ОМРАЗА 
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Опитайте да разберете човека пред себе си, другия. Ако 

разберете другия, а с това и себе си, вие ще бъдете значими един за 

друг. Разбирането на другия никога няма да доведе до състояние на 

омраза, а ще ви постави единствено в положение на безпрецедентна 

любов. ~Джон Стайнбек 

Вече разгледахме понятията зараждане и любов. Разбрахме, че и 

двете не са нещо, което може да бъде повлияно от действията на човека 

(но че и двете се реализират само чрез движението на желанието на/у 

човека), но също така установихме, че те като цяло не представляват 

някакви определени цели, към които се стремим. Въпреки това обаче в 

положението, в което се намираме всички ние, то ни диктува, че 

определени качествени състояния трябва по някакъв начин да бъдат 

превърнати в количествени и обратно, за да задоволят човешката нужда от 

естествено, наблюдаемо и сензитивно обективно положение на 

съществото. И с това да представляват сами по себе си феномени, дръзки 

и противоречиви, неизменни, но същевременно с това постоянни, 

централизирани образи на собствените ни необясними склонности да 

формулираме и оформяме действителността по начин, който е 

последователен на това, което ние самите сме сметнали, че е правилно и с 

това, че е нужно и задължително условие за нашия прогрес. Добре, но 

въпросът си остава: Тогава защо съществува понятие като омразата? 

Горепосоченият цитат на английския литературен писател Джон Стайнбек 

ни показва и изгражда у нас мисълта, убеждението, че омразата по своята 

същност не е някакво нормално състояние на човешкото същество, а 

представлява един вид извращение на това, което се опитваме да 

постигнем (а именно едни позитивни междуличностни 

взаимоотношения, чрез които да съумее да изгради себе си, другите, а 

с това и света като цяло и да гарантира собственото си благополучие 
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и положение на удовлетвореност и спокойствие в него). Това е така, 

донякъде или доникъде? Нека се поставим в една хипотетична ситуация: 

Ние сме достигнали до положение в своето развитие, в което сме се 

преборили със световния глад, намерили сме начин да излекуваме всички 

познати и непознати болести, предотвратили сме положението на войни и 

размирици по света, достигнали сме пиково състояние на интелекта и 

разума, можем да говорим с Бога и живеем във вечна хармония с всичко 

съществуващо. С една дума пълна утопия. Чудесно, нали? Да, донякъде. 

Някои биха задали въпроса: „Добре, но къде тогава отива целта за 

реализация на индивидуалния начин на живот на личността, стремежа за 

развитие; каква е целта на живота, ако тази хипотетична ситуация някой 

ден се окаже не чак толкова нереализуема?”. Ами, цел на живота няма. 

Каква цел, след като можеш да говориш с Бог, да обичаш всички и всички 

да обичат тебе, да чуваш мислите им, да резонирате в еднаква честота и да 

сте в положение на безкраен, нестихващ поток от радост и щастие? Нима 

това не е достатъчно за вас, нима това не е била първоначалната цел на 

живота и на човека в този смисъл? Ами, добре, съгласен съм. Ще приема 

това като истина, ако обаче ми се отговори на един мой постоянно задаван 

въпрос: ЗАЩО, ПО ДЯВОЛИТЕ, МИСЛИШ, ЧЕ ЖИВОТЪТ ИМА 

НЯКАКВА ЦЕЛ, СЛЕД КАТО НЕ ЗНАЕШ ТИ ОТКЪДЕ ИДВАШ, 

КОЙ СИ, НАКЪДЕ ОТИВАШ И ЗАЩО ОТИВАШ, КРАЧИШ 

НАТАМ? Ако ми отговорите на този въпрос, без да взимате предвид 

вашето образование, книгите, които сте прочели, филмите, които сте 

изгледали, изфабрикуваната идеалистична ценностна система, на която 

сте били подложени още от кревата, вашата култура и стигматизираната 

психична дейност, характерна не само за балканските народи, но и за 

всеки друг поставен, забулен под купола на общото гето, наречено 

цивилизация народ, ще ви стисна ръката, ще ви кажа браво и ще млъкна 
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веднъж завинаги. Можете ли? Не, разбира се, че не можете. Никой не 

може. Точно заради това и никой не може и не трябва да парадира/да 

изказва становището, че омразата няма място в света. Дори и да е най-

великият автор, най-награждаваният професор, дори ако самият Бог слезе 

и се опита да ме опровергае, трябва да е ясно, че той ще го направи по 

начин, който или ще е смислено некадърен, или безсмислено ненужен. С 

други думи, човекът е наистина мерило за/на всички неща (било те 

видими или невидими). Омразата е също толкова нужна за човешкото 

съществуване и развитие, колкото е и зараждането, любовта, страхът и 

инстинктът за самосъхранение. Но ние трябва да се запитаме, ако 

наистина тя е нужна на нас, как се е появила. По начало такъв тип въпроси 

нерядко завършват по двойствен начин: или – или, т.е. или е първа, преди 

всичко друго, или е последващ фактор от процесите на човешкото 

самоусъвършенстване в сетивния свят. Втората теза, може да бъде много 

лесно доказана и това е направено от множество психотерапевти, 

антрополози и социални психолози, разбира се, като взимат изначално 

това, което има смисъл за техните собствени цели и положение на пазара 

на труда, на личностите. Това, което се търси, се продава най-лесно и 

бързо, но също така предварително трябва да изфабрикуваш неестествено 

желание у другите да повярват на това, което имаш да им кажеш. Всичко, 

което поставя човешкото същество в положение на авторитет, дори 

прочитането на статия в новинарски вестник, веднага го поставя в 

ситуация на избор, но на такъв, който е предварително обусловен и 

конструиран да има два изхода, две положения на завършек: или – или. 

Никой не може да избира, а просто да селектира. Едното няма нищо 

общо с другото. Изборът е избор само когато е неопетнен, недокоснат 

от социалната реалност, т.е. не мисля, че някой някога или (да не бъдем 

толкова дръзки) от много отдавна е правил избор. Но вижте, селекция, 
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това вече е друг въпрос. Ние селектираме всичко. От нашия партньор за 

интимни взаимоотношения до четката си за зъби, та чак до това дали 

искаме наследник момче или момиче. Разбира се, селекция означава не 

индивидуален, свободен избор, а общо състояние на програмираност, на 

алиенация от външен източник или източници, които предварително са 

загубили автономност от самото си зараждане, т.е. били са мъртвородени 

преди още да отворят очи. С други думи, все още ли вярвате, че 

„омразата” (става въпрос за нашата извратена представа относно 

същността и функцията на понятието „омраза”, която е напълно 

погрешна и не разглежда задълбочения неин ползотворен и нужен 

характер) не е социално явление, след като никой не избира да мрази, а 

селектира да съществува. Нима вашето становище е, че омразата и 

осъществяването на изконното желание за живот са едно и също? 

Нека погледнем реално и същевременно разбулим мистерията около 

самото понятие. Ние живеем, биваме, борим се, идва някой, който прави 

същото по уникален различен, но с това и по сходен, еднакъв начин. 

Нашето мнение, ценности и желания се сблъскват (те са еднакви, защото 

никой не избира, а само селектира). Въпреки това ние не ги приемаме, 

отхвърляме ги и същевременно ги асимилираме, преформулираме ги, 

пречупваме ги през нашата призма, използваме ги, без да осъзнаем това, и 

ги прехвърляме обратно на другия, като казваме: „Мразя те, защото не си 

като мене. Но аз съм като тебе, аз съм тебе, защото първоначално никой 

не е никой, а един”. Как иначе ще обясним факта, че мразим. Ние не 

мразим другия, защото е различен от нас, ние го мразим, защото е подобен 

на нас. Това най-ясно/ярко може да бъде показано/видяно/забелязано в 

Библията, когато Бог се страхува, че Адам и Ева ще опитат от дървото на 

живота (след като са опитали от дървото на познанието и са 

направили ИЗБОР, а не селекция. Само изначално изборът да мразиш 
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предшества зараждането и любовта. Защото първо трябва да 

разбереш, че си едно с всичко и да пожелаеш да бъдеш отделно от 

цялото, което представлява животът и краят в едно. Преди да биваш 

и да се осъществиш в биването на друг, първо трябва да го намразиш, 

а с него и себе си, за да направиш избор да се осъществиш, а след това 

вече да го обикнеш истински. А това става само и единствено ако 

направиш избор. Адам и Ева (аз и аз-ти и ти-аз и ти-ти и аз) са 

направили първия съзнателен избор, неповлиян от обществено-

социалната среда и действителност (изключваме змията, защото тя 

представлява тяхната същност обърната навътре), с което си 

действие са поставили началото на човешкото битие, с което са се 

влюбили в живота още преди да са се осъществили в/чрез него и с 

което също така са се родили (зараждане) преди да бъдат обикнати 

един от/за друг. Бог не ги е създал, защото Бог не създава – той просто 

конструира. Само създанието може да създаде себе си, създателят 

единствено създава свой гротескобраз и го проектира на даденото 

произведение. Зараждането и любовта, те са все неща, чиято 

същностна определеност, формулираност и обяснение трябва да 

„търсим” и можем да намерим/открием единствено в своя избор (в 

себе си, а с това и в другите), а изборът е уникална черта на 

човешкото същество, която му е дадена не от Бог, а от способността 

му да обикне своето зараждане, след като преди това стане 

свидетел/очевидец и се осъществи в собствената си форма. Тоест след 

като бъде, преди да обича, но не преди да избере да съществува, което 

настъпва едва когато намрази другия, а с това и себе си.  

Никой не се осъществява като личност, без първо да премине 

през „болката’’ да бъде такава. ~Роло Мей 
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END OF ACT 

THREE 

 

ACT FOUR: СЪЩЕСТВУВАНЕ 

Границите раждат моята личност. Ако моята свобода не е 

изправена пред каквито и да било граници, аз ще се превърна в нищо. 

Благодарение на ограниченията аз се оттеглям от забравата и 

навлизам в съществуването. ~ Карл Ясперс 

 

Съществуването. С навлизането в човешкия живот и живота 

въобще като своего рода уникална способност на съзнанието (с думата 

„съзнание” имам предвид не само човешкото съзнание, но едно 

примордиално състояние на нещата сами по себе си, преди човека и 

следователно и след него. В смисъл, че организираността на живота е 

протекла в една синхронна последователност между това да 

съществуваме  (и всичко останало да съществува, защото всичко е 

човекът) и това наистина да го осъществим да култивира/приспособява 

своите „собствени” желания, ценности, привички към 

съществуващия/видим свят се оформя неговата роля да желае да 

присъства в същия този свят. Първоначално това изречение сигурно звучи 

и изглежда доста объркващо за тебе, читателю, но, за да разберем изцяло 

функцията, смисъла и целта на съществуването (а то има такава) ние 

първо трябва да осъзнаем следния прост факт: нищо във Вселената не 

протича самостоятелно/отделно едно от друго. Вече обяснихме това в 

миналите глави с взаимосвързаността на зараждането – любовта – 

омразата, но същевременно с това всичко е разделено/това също спада 

към дадената връзка между предишните феномени зараждане – любов 

– омраза. Те са слети в едно постоянно, неразрушимо цяло, но тяхната 
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функция винаги протича самостоятелно и независимо от другите 

(между -ТО- и неговите съставни части), всичко е трансцедентно, за да 

може да се представи, да оформи, да проектира себе си самостоятелно 

извън състоянието на другите/другото/колективното цяло. С други думи, 

не трябва да се гледа на всичко (а с това и на човешкото същество) като 

на нещо разделено, а трябва да се подходи към него, по един холистичен 

начин на разбиране и приемственост. Но също така фактът си остава, че 

само след като разделим нещо, всичко (човека) на неговите отделни, 

съставни части само и единствено тогава ние ще съумеем да видим тези 

съставни части по-пълно и изчерпателно. Да разберем тяхната цел и 

функция, а с това и самата цел и функция на цялото (на нас) изобщо. 

Както казва самият Карл Ясперс: „Основната заблуда, от която 

произтича класическата теория за човека (и не само тя произтича 

оттам) е една дълбока и свързана с цялостния образ за/на света 

заблуда.” 

С други думи, неспособността ни да припознаем факта, че нашето 

съзнание живее свой собствен живот, че ние сме само пътници в неговата 

карета. Въпреки че мислим, че нашето цялостно същество предопределя 

състоянието на нашия ум, това не е така. Нашият ум, разум, разсъдък, 

психика, душа и т.н. са обединени в една непробиваема съвкупна маса, 

наречена „човешки биологичен компютър” – мозък. Мозъкът е храмът, 

в който нашето същество, светът, космосът, Вселената и дори самият 

Бог се кланят всеки ден. Но точно тук трябва да направим един завой и 

да споменем, че тази „истина” означава също така и едно постоянно 

състояние на затвор и лъжа. Осъзнаването на този факт, тази „истина” и 

същевременно нейното неосъзнаване протичат на едно и също равнище на 

разбиране. Тоест и знанието, че ние сме разделени, но също така, че сме 

едно единно цяло, и от друга страна, незнанието на това представляват в 
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еднаква степен едно и също нещо: състояние на КОНТРОЛ. Нека се 

замислим. Нима нашето разбиране за дадената ситуация ни дава 

някаква наистина неопровержима и неразрушима по отношение на 

сигурността степен на жизнена дейност и реализуемост в живота цел? 

Или пък обратното. Нима нашето неразбиране на същата тази 

ситуация ни поставя в състояние на опасност ние да не успеем да се 

защитим от обстоятелствата, които може би застрашават нашето 

благополучие и които протичат светкавично само на милиметри от 

нас? И дори да беше така, обратната страна е, че самото състояние на 

незнание представлява само по себе си състояние на сигурност и 

спокойствие: това, което не знам, също така не знае мен. Но ти не 

можеш да си спокоен освен ако не си сигурен. Но как може да бъдеш 

сигурен, ако изначално нямаш някакви архетипови основи, 

определена базова информация, че върху теб се упражнява някакъв 

вид контрол и субект-субект манипулативна дейност, а това означава 

да не си сигурен, защото сигурността произтича от неопределеността 

(конкретна информация, която винаги е неконкретна просто поради 

факта, че е субектен източник на знание-биване) на информацията, 

която е представена по един завоалиран и примамлив за съществото 

ни начин. Тоест как може да си сигурен в това, че си свободен, след 

като знаеш определена информация, която първоначално е 

неадекватна до цялостното разбиране на ситуацията просто защото за 

самото разбиране имаш единствено на разположение твоето 

ограничено същество? И същевременно как може да не си 

сигурен/убеден, че си контролиран (че си свободен), след като не 

можеш да кажеш, че знаеш всичко, което има да се знае? Но пък дори 

и да можеш с ръка на сърцето си, читателю, да кажеш, че ти не си 

контролиран (тоест имаш цялото достъпно космологично знание) и 
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същевременно с това си сигурен, че си свободен (тоест, че 

притежаваш пълна автономност на съзнателните и несъзнателните 

си функции на цялото си същество и същевременно си наясно с 

функциите на останалите, на цялото), фактът си остава. Ти 

съществуваш, а в процеса и фазите, в/през които преминава самото 

съществуване пълна сигурност, пълно знание и пълна свобода на 

нещата – на теб, на мен, на всички и всичко представлява една 

недостижима, непреодолима и неразбираема от ума ни концепция. 

Просто защото съществуваме.  

Самата свързаност на съществуването със зараждането, любовта 

и омразата ни кара да мислим, че то е нещо, което е съхранило в себе си 

енергията на предишните три. Това донякъде е така, разбира се, ако 

погледнем от холистичната страна на нещата. Да, така е. Защото 

съществуването само по себе си не е органично състояние, а автоматично 

такова. То се е появило на белия свят от нуждата омразата да изрази 

своята любов към зараждането (и обратно). Само и единствено, след 

като тези три състояния протекат в синхрон, симбиоза и една 

символична непрекъснатост помежду си, само и единствено тогава 

съществуването може да вземе връх, да ги обедини и същевременно да 

ги раздели едни от други. Подчертавайки по този начин тяхната 

уникалност, красота, брилянтност и давайки им автономност да 

присъстват в света и извън него, в човека и ИЗВЪН НЕГО. 

Съществуването даде старт на едно състояние, което направи 

възможно написването на текста, който държите в ръцете си в този 

момент и който четете с усмивка на лице. Но също така трябва да 

погледнем и от друг ъгъл на нещата. Ако съществуването обединява 

гореспоменатите три фази, които определят живота, биването 

изобщо, и ако то е изначално нещо, което не предшества нищо друго 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           38



(дори и най-низшето състояние – предкрайното), и ако то наистина 

има за цел единствено и само контрола над отделната личност, а с 

това и контрола над състоянията зараждане – любов – омраза, как 

можем да си обясним факта, че съществуването има и кумулативна 

природа. Сега нека обясня какво имам предвид. Състоянието на 

кумулативност е общовалидно състояние на еволюцията на всички неща в 

термодинамиката (вече се използва и в много други области), което 

характеризира някакво постоянно натрупване, нарастване на обмен-

обменен пакет от информация. Тоест ако приемем за правилна първата 

теза, че съществуването само по себе си не е нещо живо, а просто 

следствие от формацията на фазите на живота и края зараждане – любов 

– омраза. Тогава как може да си обясним факта, че то има способността 

да изгражда тези същите фази зараждане – любов – омраза и да добавя 

качествено и количествено съдържание в тях. Тоест чрез съществуването 

те еволюират, изменят се и добавят към себе си части от миналото, а също 

така и от „бъдещето” си състояние на другите/общото и пак на самите 

себе си. Някои биха се възпротивили и биха казали, че съм в грешка и 

описаният от мене процес се характеризира повече с биване, а не със 

съществуване (защо е така ще видим в следващите глави), но те няма 

да са прави, защото съществуването, за разлика от биването, не 

предшества омразата, а я предхожда. Само след като си направил избора 

да намразиш (а изборът произлиза от биването и биването определя 

избора), тоест да бъдеш свободен да припознаеш факта, че трябва да се 

отделиш и да обикнеш собственото си зараждане, само и единствено 

тогава/след това ти ще можеш да осъществиш (да съществуваш) 

собственото си положение в битието (битието е началото и краят на 

всички неща – видими и невидими). Тоест втората теза звучи по-

правдоподобна, нали? Както и да отговорите ще сбъркате, защото просто 
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не съществува пълна истина на нещата сами по себе си, защото нещата са 

зависими и същевременно независими сами по/от себе си. Тоест 

съществуването като факторен постоянен процес на оформяне, 

организиране, изграждане, добавяне, но също така и на разрушаване, 

анаелиране, преустановяване на движението на информация предопределя 

самата функционалност/енергиен резерв и пластичност, с която човек 

встъпва в битието. (Встъпва, а не изгражда. Да встъпиш, не означава 

да бъдеш.) С други думи, съществуването постига изконно 

(постигането не означава самостоятелна дейност, а кооперационна 

такава) живота, но в по-следваща форма то просто го направлява, а с 

това също го одухотворява (отдава постоянен поток от информация 

на останалите съставни части и ги видоизменя според нуждите на 

обстоятелствата).  

Не законът стои зад хаоса от случайности, а хаосът се крие 

зад закона от формално-механистичен вид. ~ Макс Шелер 

END OF ACT 

FOUR 

 

 

ACT FIVE: КРАЙ 

Всеки човек се ражда като много хора, а свършва като един. ~ 

Мартин Хайдегер 

Ние всички до един се страхуваме от непознатото, от 

непонятното. От това, което не можем да видим, да усетим, да 

почувстваме. Няма човек на тази земя, на когото да не му е минавала 

следната мисъл през главата/ума: „А какво има след края на този, земен 

живот?”. Правилният въпрос, който трябва да си зададем, обаче е не дали 

има нещо отвъд, а какво е конструирало това, което е отвъд, и можем ли 
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да говорим въобще за нещо, което не разбираме, по начин, който всички 

ние разбираме и схващаме. Това е много важен въпрос, чрез който нашето 

съвместно пътешествие в небитието ще започне, но може би там, накъдето 

ще се насочим само след момент, не представлява това, което всички ние 

мислим, че е. Това, което ни е било казано и втълпено. Може би животът и 

всичко останало заедно с него – зараждане – любов – омраза – 

съществуване, започват именно от самия край на същите тези неща. А 

може би – не: хайде да разберем. Единствено човекът от всички останали 

познати организми на тази планета е загрижен за края на собственото си 

съществуване. Той се тревожи, плаче, страхува се от бъдещето, което 

определя, детерминира неговата задължителна роля/място в спомените на 

историята. Неговото постоянно движение напред към достигането на нови 

начини за постигането на нови неща, с чиято помощ той да открие новото 

начало, което е било винаги неговото ново тяло през целия му неосъзнат 

нов живот, го е накарало да се справи с всички проблеми, които 

съзнанието му би могло да му предложи и които по своята същност 

представляват един стар отговор на един отдавна забравен от него 

въпрос: „Нима всичко ще свърши точно когато всичко започна?’’. От 

омразата към своята природа, а с това и към природата на другия се 

осъществява първичната любов към зараждането, което е реализирало 

обичта към съществуването в положение на съзнателно противоречие и 

дисбаланс със законите на природата, света и Вселената като цяло. 

Краят на нашия живот, представлява край и на битието като познато 

на нашата цялостна реализация в него. Всички неща, към които се 

стремим, още преди да сме организирали съзнанието си към някаква 

целенасочена представа, дейност и цел, са веднага отхвърлени от нас (ние 

ги мразим, обичаме ги, не са ни достатъчни, имаме нужда от нови или 

по-красиви, по-големи, по-малки, по-бързи, по-умни, по-практични), 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           41



за да може ние отново да се устремим към тях, за да може след това 

отново да ги отхвърлим и следователно забравим, но само тяхната форма. 

Тяхната енергия, от друга страна, е винаги в/при нас, тяхната атмосфера 

на емоционално разграничение по отношение на това, кое е нужно, 

задължително, добре дошло, и това, което е ненужно, излишно и 

безсмислено и т.н., представлява водовъртежът на съществуването, в 

чийто вихър (нулева зона) сме поставени всички ние и от чиято 

необуздана сила и привързаност не можем, не искаме и не трябва да 

избягаме/да се отделим (да трансцедираме). Във всички познати 

философии, религии, психологии и нравствени учения в малка или в 

голяма степен се споменава за края на човешкия живот и последствията от 

същия този край, а с него по един неясно-фантомен начин, подобно на 

сянка в нощта, се споменава също така и несъществеността на самото 

разглеждане на проблема за края. Все едно всички „мъдри учители” в 

един глас ни казват: краят е неизбежен, няма нужда/смисъл да се 

говори за него, а само да се очаква. Но аз казвам, как може да очакваш 

нещо, което все още не е създадено? За да се реализира краят, той първо 

трябва да бъде о-личностен от човешкото съществуване (не биване), а 

вече след това той може изцяло да се установи  в различните слоеве на 

зараждането – любовта – омразата. С други думи, нашият първичен 

страх от края/не смъртта. В цялата разработка не използвам 

нарочно/целенасочено думата „смърт”, защото за мене самото 

понятие представлява по същество една хиперболизирана и извратена 

версия на едно друго понятие – задължение. Чиято единствена цел е 

да отдели рационалността и абсолютната цялостна форма на 

божественост, която представлява свободата на човека, и да я замени 

с една затворена система на стимул – реакция – резултат – 

промяна/непромяна – стимул и т.н. представлява точно това – страх, а 
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какво е страхът: F. E. A. R (False Evidence Appearing Real) – фалшиви 

доказателства, които се явяват реалност, истина. Съществуването дава 

живот, тласък на края, дава му/предоставя му нужния стремеж да бъде 

нещото, което да хвърли човешкото същество към омразата (избора) – да 

бъде или не; към любовта – да обича, да се жертва или не; към 

зараждането – да придава смисъл на себе си/в себе си и отвъд себе си 

чрез другите и пак на/в себе си и останалите или не. Краят представлява 

функцията на съществуването да прекъсне порочната връзка на 

безсмислено вечно биване в сетивния свят. Но не по начин, който се 

кристализира още от кревата в човешкото съзнание – живот – мъки – 

радости – латентен стадий (подобно на животните), а по начин, които е 

уникален за нас като личности, одухотворени същества. Краят не трябва 

да се взима/възприема само като чисто физиологичен (впрочем нашата 

физиология представлява точно илюзията, че има въобще край), а 

като нравствен. Като край на идеите, които ни държат в оковите на 

лъжливите и пошли убеждения на нашата перфектност и възвишеност, 

край на пагубните стремежи, изградени от идеалите на погрешно протекло 

състояние на избор или въобще неосъществено такова, край най-вече на 

стремежа към превъзходство над другия, а с това и на над самия себе си. 

Осъществяването на самото състояние на омраза (избор), любов 

(живот) и зараждане/оформяне на всичко това и обратно плаване към 

първите две споменати неща определят готовността, с която ние 

приемаме и посрещаме състоянието, наречено „край”. Самото човешко 

съдържание е проникнато/импрегнирано от идеята за край, още преди тя 

да добие рационално-абстрактна форма (нещо, което е нужно, но 

неразбрано, а още по-малко осъзнато). Самият факт, че ние „разбираме” 

нашето положение в света, самият факт, че ние „приемаме” своята 

ограниченост и нелигитимираност по отношение на това, кое наистина ни 
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е позволено или не, ни съпровожда към едно моментно-постоянно 

състояние, чието съдържание ни заключва/поставя в положение, в което 

да очакваме в безмълвие пустото съдържание на същото това понятие. 

Рационализиране не означава приемане, а още по-малко спокойствие. 

Тук в този момент е много важно също така да кажем няколко думи 

относно самото осъществяване на състоянието, наречено край. Както беше 

зададен въпросът в началото на тази глава: „Какво е конструирало това, 

което е отвъд”. Разбира се, има много и най-различни отговори на този 

въпрос и всички без изключение се организират/формират в едно-

единствено изречение: НЕЩО ДРУГО (Бог, космологичен разум, 

извънземни, вечна вселенска енергия и т.н.), НЕПОЗНАТО, 

НЕПОНЯТНО Е СЪЗДАЛО КРАЯ И ТОВА, КОЕТО ИДВА СЛЕД 

НЕГО. Но нека зададем един контравъпрос. Добре, след като нещо друго 

е създало този така наречен „край” и всичко след него, това означава, че 

същото това нещо разполага с контрол над този край и в този смисъл 

разполага с контрол и върху тебе, драги ми читателю. Това означава също 

така, че всичко, което написах досега, няма абсолютно никакъв смисъл, 

защото самата разработка е обречена да отлети в небитието, наречено 

„хранилище на бумаги”. Това също така означава, че всичко, което ние 

мислим, мечтаем, желаем, вярваме и ценим, е просто една холограма, една 

игра на „не се сърди човече”, която е перфектно режисирана и от която 

няма излизане – дори и след края. Но това най-вече означава, че НИЕ НЕ 

МОЖЕМ ДА ИЗБИРАМЕ, А САМО ДА СЕЛЕКТИРАМЕ. Обратно на 

това мнение, аз твърдя, че можем да избираме. Самият избор за край е 

ЕДИНСТВЕНО И САМО НАШ, ЧОВЕШКИ. НА НИКОЙ ДРУГ. 

Дори и да мислим, че всичко в природата претърпява обрат, кръговрат, 

край, това не е така, защото нямаме обективна оценка върху 

наблюдаемото положението, а само една субективна такава. Ние виждаме 
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и определяме всичко познато и непознато с погледа, сетивата и 

интуицията на едно съзнателно цяло, изградено от биологична, в това 

число и от духовна нематериална обвивка, наречена човек. Ние 

създадохме, родихме края от нуждата да мразим/избираме/да обичаме/да 

живеем/ и да се зародим (да осъществим всичко това в несъответствие 

с нашата функционалност и рационалност). Ние определяме кога 

краят ще настъпи, ние определяме неговото положение в света, 

неговата скорост на протичане и неговия количествен и качествен 

растеж или спад по отношение на неговото съдържание в нашия 

ежедневен живот. Когато избираме, ние се осъществяваме в/чрез любовта 

си и раждаме края, който първоначално винаги е бил преди избора, 

защото само след като се преборим/разберем своя избор, ние ще 

можем да приемем своя винаги присъстващ, биващ, съществуващ 

край. Но също така само след като се зародим в този край, ние ще можем 

да обикнем своето осъществяване и да направим своя избор да не-бъдем 

или да бъдем. Всеки се съмнява в своята автономност да намрази своята 

любов към осъществяването на своето зараждане, но само след като 

приеме, че краят е преди (и в този смисъл цикличността на протичане 

на фазите зараждане – любов – омраза – съществуване – край е 

неопределена, защото, както казах в предисловието към тази 

разработка, всичко е разделено, но и събрано в едно, а това 

предполага неадекватност на разбирането и проследяването на първи 

рационален, смисловен старт на един от тези фактори) всичко 

останало и че краят е изцяло човешка фабрикация на сетивно-

психологично-душевната същност на човек и че е под негов 

контрол/власт. Само тогава ние всички ние ще съумеем и успеем да 

продължим към целта, която винаги е била и винаги ще бъде част от 
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човешкото желание/стремеж към изразяване и израстване, а именно – 

БИВАНЕТО.  

Вашият взор ще се проясни едва тогава, когато успеете да 

погледнете в собствената си душа. ~ Карл Г. Юнг 

END OF ACT FIVE 

 

ACT SIX: БИВАНЕ 

На мъдра мисъл аз съм посветен: живота, свободата 

заслужава единствен онзи, който се сражава и смело ги превзема 

всеки ден! ~ Йохан Волфганг фон Гьоте 

 

Биване. Какво означава да биваш? Може би означава да обичаш? 

Не, любовта идва след омразата; може би означава да съществуваш? Но 

как би могъл да съществуваш, преди да избереш да се родиш? Тогава 

трябва да търсим корена на биването в омразата, състоянието на 

безпрецедентен, автономен избор на моя Аз, да спре да е едно с всичко и 

всички и едновременно да осъществи съединение с всичко? Но как бих 

могъл  да осъществя това, след като не съм преминал първоначално през 

из-живяването на своя край? Може би трябва да търсим щрихите на 

биването в желанието човек да изживее своя край и същевременно с това 

да прекъсне своя избор да обича своето осъществяване на раждането си? 

Може би трябва да приемем всичко изписано/изказано досега като 

изначално състояние на биването изобщо. С други думи, зараждането – 

любовта – омразата – съществуването и краят не представляват ли 

сами по себе си функция и още – не са ли те собствен (сами за/по себе си 

и за другите) индивидуализиран вариант на биването? Всичко е правилно, 

мили ми читателю. Всичко, което си помислиш, още преди да си го 

помислил, и всичко, което изречеш, още преди да бъде чуто от останалите 
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(а с това и от тебе самия), е правилно, перфектно, напълно обхващащо 

света и Вселената изобщо знание и представлява нещото, което никой 

философ, мистик, психолог, антрополог или какъвто и да било друг учен с 

каквито и да било научни степени не би могъл да ти даде/предостави, а 

именно – ПЪЛНАТА ИСТИНА НА ВСИЧКИ ПОЗНАТИ И 

НЕПОЗНАТИ НЕЩА. Биването представлява точно това – 

способността, а с това и неспособността на човека да живее съгласно 

самия човек и произтичащите от него/към него/извън него сили на 

зараждане – любов – омраза – съществуване и край. Самият факт, че 

ние не избираме, когато избираме, и че ние не обичаме, когато обичаме, а 

също и че ние не съществуваме, когато съществуваме, че ние не се 

зараждаме, когато се раждаме, и най-вече че ние никога не преставаме „да 

сме”, когато мислим, че сме, представлява цялостното обхващане и 

акумулирането на всичко изказано досега. Всеки ред, всяка дума, всяка 

една запетая и точка в това есе представляват „истината”, която се 

показва/изказва в една сама по/за себе си формация, изграждаща 

характера, а с него и формата, която придобива биването. Трябва да бъде 

напълно ясно за човешкото същество, че единственият начин за 

постигането на какъвто и да било напредък в живота и изграждането на 

слоевете на своята, нейната, неговата, нашата обща, а с това и 

индивидуална личност през времето, което ни е било отредено (което ние 

самите сме си отредили), на тази земя, на този човешки свят, е 

осъзнаването, разбирането, приемането, критикуването, намразването, 

отхвърлянето и забравянето на ВСИЧКО, КОЕТО БЕШЕ ИЗПИСАНО 

В ТОВА ЕСЕ/ РАЗРАБОТКА ДО ТОЗИ МОМЕНТ И СЛЕД НЕГО! 

Единствено след като дадената личност осъзнае собственото си 

положение в себе си (а с това и в другите) и след като отхвърли и 

намрази това, което е видяла в себе си, единствено и само тогава тя ще 
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успее да се включи изцяло в проекцията на нейния собствен свят, изразен 

навън като нашето общо състояние – живот. Биването е съвкупността на 

цялата духовна същност, която човекът е натрупал от първия момент на 

своето себе-осъзнаване в обществено-социалната средата. Но и не само 

това. Още преди да съществуват ясно изразени наченки на социална 

организация, в която човешкото същество да може да се изразява, да може 

да се изгражда, да еволюира, да просперира и да помага на останалите 

свои същности, на останалите продължения на неговото някогашно и 

сегашно аз да правят същото. Още преди това той е бил предопределен 

да прави всичко това. Той е извършвал тази дейност още преди самото 

си съществуване. Биването предхожда всичко, споменато досега. То 

предхожда зараждането – любовта –омразата - съществуването и края, 

но също така подобна на всички тях и то ги изгражда, и то ги допълва, 

приема и отдава невъобразимо и неразгадаемо от човешките сетива и 

изобретения информация. Неговата несъвместимост с останалите свои 

продължения, които разгледахме досега поотделно, го прави уникално 

творение на човека. Прави го същинската и най-важна част от един 

механизъм, наречен време. Биването е неразделно свързано с времето, 

но времето само по себе си не може да изгради биването и да го 

поддържа, защото то също е негово продължение. Биването определя 

състоянието, което човешкото същество ще приеме. То одухотворява 

дейността на човека и я поставя в положение, в което времето да 

може да я използва, за да даде форма и сетивно-организиран израз на 

нашия живот. Биването представлява първоначалната душа-дух на 

човешкото същество, това, което всички наричат „Бог”, космически 

разум, енергия и т.н. То е нещото, което по невидим и неусетен начин 

ни вкарва в играта, наречена „живот” и след това самото то влиза в 

нея, за да ни направлява – съдба, карма и т.н. Времето се включва 
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във всички останали споменати продължения на биването, като по 

този начин се свързва с него самото и навлиза в него. Можем да 

кажем също така, че ситуацията, която протича през самото 

неосъзнато, неразбрано и неопределено действие от всичко това, 

ангажира изцяло човешкото същество в акта на живот, в акта то да 

вземе инициатива и да каже НЕ, на всичко, споменато досега. Да каже 

НЕ на поредната представена лъжа, изкусно опакована като 

„изконната истина”. Но най-важното, от цялата тази ситуация на 

постоянно и непрекъснато взаимодействие на частиците, изграждащи 

човека, а с това и живота въобще (Защото животът протича само и 

единствено в/от човека. Ние не знаем какво има отвъд, ние не знаем 

какво е имало преди нас, ние не знаем какво ще има след нас, ние не 

знаем дали всичко, което виждаме, не представлява просто една обща 

фабрикация, халюцинация на масово, глобално равнище. Една толкова 

добре аранжирана пиеса, в която всички имат дадени роли и в която 

думата „публика” не съществува. Ние не знаем дали всичко, което ни 

е познато, и всичко, което мислим, че ни е непознато, не представлява 

просто една „божествена комедия”. Но знаем, че сме хора и като 

такива всичко зависи от нас, защото всичко в началото е било просто 

човек. Всичко сме били ние и винаги ще бъдем ние.) е необходимо да се 

изведе едно съществено изречение в полза на всички нас:  

НИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ, ЗАЩОТО САМО ТОВА ИМАМЕ, 

САМО ТОВА НИ Е ОСТАНАЛО, НО НИЕ НИКОГА НЕ СМЕ 

ПРИТЕЖАВАЛИ НЕЩО ДРУГО! 

Друг важен казус, който трябва да разгледаме, се явява под 

формата на следния въпрос: „Нима биването има нещо общо с 

битието?”.  
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От една страна, да, от друга – не. Както казахме, биването е преди 

всичко друго, но то също така е и след всичко друго зараждане – любов – 

омраза – съществуване – край. Биването се включва в състоянието на 

субект-субектна биологична активност, наречена „човек”, като 

представя себе си като дейността на човека, неговия израз в полза на 

същото това биване и така се появява една хроника на постоянно 

движение. Един постоянен, нестихващ стремеж към достигането на 

нови висоти, покоряването на нови светове и изграждането на 

толкова много нови, невъобразими неща, без които ние не бихме били 

тук, днес, в този момент и без чиято помощ ние не бихме могли да 

погледнем назад към своето минало, да осъзнаем своите „грешки’ и да 

проектираме същите тези „грешки” в бъдещето. Само че под формата 

на една различна действено-волева конструкция. Биването е битието 

и битието е биването. Те представляват най-висшата позната форма 

на симбиоза, която първоначално е присъствала и присъства във 

всички нас.  

„Няма нищо ново под слънцето.”  

Наистина, това е така. Но не е и нужно да има, защото 

поначало ние не сме се променили, няма нищо ново в/у човека, така 

че как би могло да има нещо ново изградено от самия човек? От друга 

страна, само след като разберем своето битие ние наистина по един 

качествен и пълноценен начин бихме могли да бъдем в самия живот, да 

бъдем в самото биване. Да сме с хората, на които държим и които 

обичаме, които ни правят щастливи, които ни изграждат като личности. 

Само след като разберем останалите и ги обикнем, само след като видим в 

тях позитивната и негативната им страна, само тогава ние ще видим 

всичко това и в нас самите (това действа и по обратен начин. Първо 

трябва да намразим, да видим позитивното и негативното в нас и след 
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това да проектираме нашето желание за промяна да бъдем извън нас 

и да видим нас самите в другите). Само след като осъществим това, 

целият спектър от паралелно протичащи процеси от зараждането през 

любовта, омразата и съществуването, та чак до края ще могат да ни се 

представят като неща, които желаем, можем и трябва да разберем и 

приемем като свои, като наше винаги иманентно качество. Само и 

единствено тогава вие ще разберете всичко, което бе изписано/изказано 

досега, и ще го отхвърлите, ще станете и ще понечите да напишете: 

ВАШАТА СОБСТВЕНА ИСТИНА НА/ЗА ВСИЧКИ НЕЩА. 

Който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново. ~ 

Алберт Айнщайн  

END OF ACT 

SIX 

ACT ZERO: НАЧАЛО 

Къде е вярата ви? ~ Библия ( Лука, пас. 8, стих 25) 

Как можем да оприличим началото, с други думи, къде се намира 

то по/на стълбицата, по която се изкачвахме досега? Ами, никъде. 

Стълбица принципно никога не е съществувала. Как може да съществува 

рационална основа на нещо, което по своето същество/същност е чисто 

абстрактно, символично, субективистично-идеалистическо понятие? Нека 

се замислим за момент относно думата НАЧАЛО. Какво разбираме ние 

под „начало” – нима начало означава видим/„обективен” старт на 

някакво действие, започнато от човека. Вече казахме, че човекът е 

мерило на/за всички неща. Всичко започва и свършва с неговото 

биване в света и извън него. С други думи, човекът представлява 

всичко и същевременно с това, което е извън човека е също човекът, 

но по неосъзнат, все още невъзприет начин от самия човек, което се 

прилага и възнася в света по един прост и формален начин всички 
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останали вериги (зараждане – любов – омраза –съществуване – край – 

биване), с които човекът да успее да се нагоди до някаква степен във 

„външния слой на живота”). По същество всички ние се намираме 

точно там. Може да си мислим, че ние „ЖИВЕЕМ”, но всъщност ние 

просто вегетираме. И това се отнася до/за абсолютно всички. От най-

възвишените нравствени и морални учители, като минем през 

награждаваните Нобелови лауреати и стигнем до магазинерката в 

столичния минимаркет. Всички те до един вземат единствено това, 

което е било вече тук, това, което е използвано, сдъвкано и изплюто 

от някой друг, това, което е налично от миналото. Човекът отдавна не 

е прогресирал в никаква степен по отношение на своето ЧОВЕШКО 

РАЗВИТИЕ, а е изградил нови начини да облече това, което винаги е 

съществувало. НИЕ ВСИЧКИ сме ограничени от неспособността на 

нашите отминали същности (предци) да приложат единствения закон, 

който си струва да бъде чут, написан и действан, а именно: „НЕ 

ВЯРВАЙ В НИЩО, НО СЕ ОПИТАЙ ДА РАЗБЕРЕШ, КОЛКОТО СЕ 

МОЖЕ ПОВЕЧЕ.” Нашата неспособност да повярваме в силата, че 

ние МОЖЕМ и трябва да създаваме нашето собствено начало. Дори и 

то да е само фабрикация, то е една нужна, задължителна фабрикация 

на човешката любов да избере да приключи състоянието си на едно 

формално и безсмислено съществуване в света и да се изроди като 

нова одухотворена, мислеща, съзнателна личност и да бива в битието 

на собствената си безгранична и прекрасна конструкция на 

обстоятелствата? Тоест въпросът е: „Началото представлява ли цел, 

към която човек трябва да се стреми, или е просто 

средство/инструмент, което е използвано от всички нас без дори да си 

даваме сметка за това?” Смятам, че становището, което беше 

изказано/написано по-горе, е достатъчно изчерпателно, за да даде един 
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задоволяващ общата ни личност отговор, дотолкова, доколкото да 

изгради/събуди у нас чувството, усещането, интуицията, че ние сме 

господари не само на собствената си съдба, но и на съдбата на другите 

and vice versa (обратното е също валидно). За разлика от края, точно 

началото представлява нищото, хаосът, който се формира у нас в 

първия момент на нашето духовно и след това физическо зачеване. Но 

този хаос е нужно да бъде приведен в ред, а как ще стане това? Това се 

осъществява, след като ние изберем да се родим отново, да обикнем 

отново, да познаем себе си и пространството около нас (да съществуваме) 

и след това да приключим, завършим всичко това в един акт наречен 

„биване”.  

Свободата може да бъде намерена само там, където има 

бреме, което да се носи. ~ М. Хайдегер 

Всичко изписано досега e било осъществено в духа на този цитат. 

Свободата да избереш да бъдеш не само с/в себе си, но и с/в другите и 

да изпиташ всичко, което всичкото може да ти предложи. Но най-

важното – да обикнеш всичко това, представлява целта на живота, на 

биването като цяло. ДА ИЗБЕРЕШ ДА ИЗДЪРЖИШ НА ЛЮБОВТА, 

КОЯТО КРАЯТ ВСЕКИ ДЕН ТИ ПРЕДОСТАВЯ И СЪЩО ТАКА ДА 

ОСЪЗНАЕШ НАЧАЛОТО НА СОБСТВЕНИЯ СИ ИЗБОР.  

Но аз така и не ти дадох отговор на въпроса какво представлява 

началото само по себе си, драги ми читателю. Но и не мога да го направя, 

защото единствено и само ти можеш да отговориш, да дадеш биване на 

този въпрос. Единствен и само ти можеш да спреш за момент, да забравиш 

всички проблеми, несгоди, ангажираности и чисто човешки задължения, 

да се погледнеш в „огледалото” (да погледнеш в себе си, да направиш 

рефлексия) и да се запиташ: КОЙ СЪМ АЗ? КАКВО СЪМ АЗ? 

ОТКЪДЕ ИДВАМ? НАКЪДЕ ОТИВАМ? НАИСТИНА ЛИ ИСКАМ 
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ДА ОТИДА НАТАМ? ЗАЩО ПРАВЯ ВСИЧКО ТОВА? ЗАЩО 

ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ПРАВЯ ВСИЧКО ТОВА?  

И може би най-важният въпрос: 

КАКВО ИСКАМ/ЖЕЛАЯ ОТ СЕБЕ СИ? 

Е, драги ми читателю, стигнахме края на нашето съвместно 

пътешествие в един отдавна забравен свят, който всеки един от нас 

открива всяка секунда на всеки ден, но и който остава отхвърлен и скрит 

во веки веков. Не мога да кажа, че всичко, което беше изписано/изказано в 

тази разработка/есе, ще бъде разбрано от всички, но и не мога да кажа, че 

аз съм разбрал напълно/цялостно всичко, което някой друг е написал. 

Независимо колко пъти ще прочета дадена книга/есе или някакъв друг 

тип/вид душевно-сетивен израз на дадена личност някои неща ще останат 

за мен завинаги неразбрани и най-вече неизползваеми. Този случай (това 

мое есе) не е с нищо по-различен.  

Но аз ти благодаря, драги ми читателю, че ти остана с мене до 

началото, което винаги ще бъде краят.  

Благодаря, че четохте докрай! 

Тогава разгледах всичките дела, Които бяха извършили 

ръцете ми, И труда, в който бях се трудил; И ето всичко беше суета 

и гонене на вятър, И нямаше полза под слънцето. ~ Библия ( 

Еклесиаст, стих 2, пасаж 11) 

 

END OF ACT ZERO. AND THE 

BEGINNING OF… 
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Периодът между шестата и седмата година бележи началото на 

радикална промяна в живота на детето. Понятието „училищна готовност” 

се определя като овладяване от страна на детето на умения, знания, 

способности, мотивация и други поведенчески характеристики, свързани с 

неговото посещение на училище, позволяващи му максимално усвояване 

на учебната програма. Според Г. Бижков училищната готовност се 

определя чрез измерване на равнището на развитие на детето в области 

като разбиране на устната реч, зрително възприятие и фини моторни 

умения, активен и пасивен речников запас и практически знания 

съобразно възрастовата група. Готовността в тези области се счита за 

нужната основа, върху която ще се изграждат по-комплицирани умения за 

учене. Децата, които успешно се справят с очакванията към тях в 

училище, преминават към по-сложни учебни дейности, т.е. наблюдава се 

успешна училищна адаптация. От друга страна, тези, които не успяват да 

удовлетворят критериите за учебна дейност, често се смятат за 

неспособни ученици и в този план могат да развият отрицателни и 

пораженчески нагласи към ученето изобщо и към училището в частност 

или говорим за училищна дезадаптация. Училищната дезадаптация има 

негативни ефекти върху детето и довежда до стрес.  

Разграничават се три основни компонента на психологическата 

готовност: 

1. Личностна готовност. Тя се изразява в готовността на детето да 

приеме новата социална позиция ролята на ученик, който вече има 

фиксирани права и задължения. Включва отношението на детето към 

училището, към учебната дейност, към учителите, но и към самото себе 

си. В личностната готовност се включват и нивото и видът на мотивация 

за учебна дейност, както и емоционалната устойчивост. 
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2. Интелектуална готовност. Интелектуалната готовност 

предполага наличието на определен запас от конкретни знания и 

способности у детето: диференцирано възприятие; аналитично мислене 

(способност за определяне на основните признаци и връзки между 

явленията, възпроизвеждане на образец); рационален подход към 

действителността (отслабена роля на фантазията); логическо запомняне; 

интерес към получаването на нови знания и полагането на усилия за това; 

развитие на фината моторика на ръката. 

3. Социално-психологическата готовност включва в себе си 

наличието на такива качества при децата, благодарение на които те биха 

могли да общуват с другите деца и учителите. В училище детето постъпва 

в колектив, където всички са заети с общи дела, и то трябва да притежава 

достатъчно гъвкави способи за установяване на отношения с другите деца, 

да действа съвместно с тях, да отстъпва и да се защитава. С други думи, 

социално-психологическата готовност предполага развитие у детето на 

потребност от общуване и умение да се подчинява на интересите и 

обичаите на детската група. 

Както много родители наблюдават, децата, които развиват топли, 

позитивни отношения с учителите си от предучилищната група, са по-

заинтересовани и развълнувани за ученето, по-позитивни относно 

постъпването си в училище, по-самоуверени и постигат по-добри 

резултати в класната стая в сравнение с децата, които са имали трудности 

или конфликтни отношения със своите учители (Birch, & Ladd, 1977; 

NICHD Early Child Care Research Network, 2003). Общуването с 

връстниците също е от значимост. Децата, които са по-добре приети от 

връстниците си и имат приятелски отношения с тях, са с по-позитивна 

нагласа към училището, участват по-активно в класните дейности и 
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постигат по-добри резултати както в детската градина, така и в класната 

стая. 

По-малко известно е как точно социалните умения допринасят за 

способността на връстниците и учителите за постижения на учениците в 

класната стая. При по-големите ученици социалните умения за решаване 

на проблеми могат да се свържат с успешните отношения с връстниците 

им не по-малко, отколкото при по-малките ученици (Crick, & Dodge, 1994; 

Lemerise, & Arsenio, 2000). При едно по-продължително изследване обаче 

се установява, че равнището на социални умения и асертивност, свързани 

с училищните постиженията на първокласниците, предполагащи 

отстояване, както и кооперативност, може да бъде от съществена 

значимост  при приемането от връстниците (Dowsett, & Huston, 2005). 

Чувствителността към и правилното откликването на чувствата на другите 

е също важен принос за социалния успех с връстниците (Denham, & 

Weissberg, 2004). В скорошно изследване Изард и колегите му твърдят, че 

измерването на емоционалнoто разбиране в петатa година значително 

предопределя академичните компетенции през деветата година след 

контролирането на вербалната способност и темперамент и предполагат, 

че тази асоциация може да бъде посредник за по-позитивно възникващи 

отношения в класната стая при по-емоционално възприемчивите деца 

(Izard and others, 2001). 

Въпреки че социалните уменията за решаване на проблеми и 

емоционалното разбиране най-вероятно ще допринесат за позитивни 

отношения с връстниците в предучилищната възраст, учителите изискват 

повече от учениците си. Когато е установена позитивна връзка учител – 

ученик, постигната е взаимовръзка на сътрудничество под ръководството 

на учителя, която включва участие в класните дейности, съсредоточеност 

на вниманието, фокусиране върху задачите без постоянни напомняне и 
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указания и позитивна нагласа към дейностите, свързани с ученето. 

Малките деца трябва не само да се научат как да се разбират с 

връстниците си, но и да се съобразяват с авторитета на възрастния. 

Противоречащо на традиционното изобразяване на 

предучилищните деца като наказателно и подчинено ориентирани, 

съвременните изследвания разкриват, че малките деца са мотивационно 

ориентирани в своята морална позиция (Thompson, Meyer, & McGinley, 

2006). При наградите и стимулите от другите децата от предучилищната 

възраст са също мотивирани да се кооперират поради желанието си да 

получат топло и позитивно отношение с тези, които са значими за тях, 

като родители и учители, както и при тяхната чувствителност спрямо 

чувствата и желанията на другите. Гневът или неодобрението, доловено в 

гласа на възрастния след неприемливо поведение, може да провокира 

извинение, не само за да се парира предстоящо наказание, но и за да се 

възвърне позитивното отношение, към което детето е емоционално 

доверчиво. Изводът е, че топлината и сигурността в отношенията с 

авторитетния възрастен имат значимо влияние върху вниманието на 

детето при поведенческите стандарти, при  желанието му да се съобразява 

и при възприемането на ценностите от възрастните. От друга страна, 

когато наказателната принуда замества релационните стимули, малките 

деца са често отстъпчиви, но не придават субективност на съществените 

ценности. 

Малките деца стават все по-големи моралисти по време на 

предучилищната възраст по много начини. Те започват да възприемат себе 

си като морални същества, изобразявайки се като „добри” момчета или 

момичета и търсещи как да постъпват правилно (Коchanska, 2002). 

Eмпатията е също нововъзникващ начин за коопериране и морално 

поведение (Zahn-Waxler, & Robinson, 1995). Всяко едно от тези 
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постижения е дълбоко повлияно от стимулите и подкрепата, която децата 

получават в семейната среда. 

Малките деца се кооперират по различен начин с родители и 

учители. Те може да бъдат неспособни да спазят очакванията в 

поведението си, които са еволюционно несъответстващи за възрастта им. 

В други случаи обаче принудителната връзка възрастен – дете може да 

подкопае мотивацията за сътрудничество, а в някои случаи липсата на 

кооперация у детето е знак за други проблеми. В детската градина или в 

първи клас индивидуалните различия при кооперирането са значително 

свързани с академичните постижения.  

Учителите, оценявайки учениците от първи клас по показателите 

участие в дейностите в класната стая и концентрация, могат да предвидят 

техните по-късни постижения при тестови резултати, четене и 

математически задачи няколко години напред. От друга страна, 

негативното и несъдействащо поведение в ранните години може да 

предвещае по-късни трудности в обучението.  

Следователно взети заедно способността на детето да се 

кооперира с възрастните и да участва конструктивно в организирани 

дейности в класната стая са свързани с академичните постижения. 

Възможно е например това сътрудничество да е важно за детето, защото 

то установява по-позитивна връзка с учителя, защото позволява на детето 

да научи повече от обучителните дейности или защото учителят ще го 

хареса повече и ще му обърне повече внимание. Това са значително 

различни начини за насърчаване на академичните постижения на детето и 

по този начин по-нататъшното изследване на връзката между 

кооперирането и академичните постижения е оправдано.  

Саморегулацията и саморазбирането. Способността на малките 

деца да управляват чувствата си и поведението си лежат под социалните 
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умения и кооперативното поведение, което вече разгледахме. Но 

развитието на саморегулацията се разпростира по-широко, всеобхващащо 

разработването на способностите детето да фокусира и поддържа 

вниманието, да управлява когнитивните процеси (като мисленето и 

разсъждаването), да решава проблеми, да упражнява поведенчески 

самоконтрол (като контролиране на нервниченето) в организирани среди и 

емоционалния самоконтрол, заложен в общителността и 

кооперативността. Академичните постижения изискват наличието на 

всяка от тези видове саморегулации. Именно затова малките деца, 

постъпвайки в класната стая, срещат значителни предизвикателства при 

овладяването на своите мисли, чувства, внимание, импулси и поведение, 

които са им нужни, за да бъдат те успешни ученици.  

Предучилищните години свидетелстват за значителен възход в 

растежа на саморегулацията, ако сравняваме тригодишно дете с 

шестгодишно. Една от причините е узряването на мозъка главно в 

префронталната кора, което дава възможност за по-голям когнитивен, 

емоционален и поведенчески самоконтрол (Diamond, & Tylor, 1996; 

Gerstadt, Hong, & Diamond, 1994). Родителите също благоприятстват за 

развитието на саморегулацията, като все повече използват обяснения, 

уговорки и други стратегии, за да спечелят сътрудничеството на детето 

чрез саморегулация вместо с родителско насилие (Belsky, Woodworth, & 

Crnic, 1996). Родителите също тренират саморегулаторните стратегии у 

младото поколение, като предлагат дейности за подпомагане децата да 

останат тихи при формални събирания или да ги окуражат да използват 

думи вместо поведенчески изблици в пристъп на гняв (Еisenberg, 

Cumberland, & Spinrad, 1998). Като последица малкото дете може да 

разшири значително уменията си за самоконтрол през периода на 

предучилищна възраст. При овладяването на своите чувства например 
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малките деца започват да разбират как емоциите могат да бъдат 

регулирани чрез търсене помощта на друг, избягвайки или игнорирайки 

емоционално-възникналите ситуации, пренасочвайки вниманието или 

дейността си в по-емоционално приятни начини, търсейки успокоителен 

разговор със себе си и по-късно чрез психологически начин като вътрешна 

дистракция (Thompson, 1990). При самото си постъпване в училището те 

поемат по дългия път на ученето на овладяване на своите чувства, 

импулси, поведение и мисли; те трябва да постигнат задоволителен 

прогрес в тази задача, за да упражняват самоконтрол в класната стая.  

Децата от прeдучилищната възраст обаче се различават в 

способността си да упражняват самоконтрол. Тези различия възникват от 

различията в темперамента (Koschanska, Murray, & Harlan, 2000), в 

развитието им и в преживяванията им и това може да благоприятства или 

да понижи растежа на саморегулацията. Имайки предвид второто, 

задълбочените изследвания документират асоциация между 

саморегулаторната компетенция в ранна детска възраст и отговорната и 

подкрепяща родителска грижа и връзката между родителския 

свръхконтрол и негативния ефект и поведенческата дисрегулация при 

децата (Eisenberg, 2002; Fox, & Calkins, 2003). Това е една от причините 

децата, живеещи в недоброжелателна семейна среда, където наказанието е 

прекомерно, да могат или да демонстрират отстъпчиво поведение както в 

училище, така и извън него, или лесно да станат поведенчески 

неконтролируеми особено по време на стресиращи ги обстоятелства.  

Свързан с растежа на саморегулацията, напредъкът в разбирането 

за самия себе си също допринася за академичните постижения. Ранната 

концепция за себе си е значително повлияна от усещането на детето как е 

възприето от значимите за него хора, как комуникира с възрастните и как 

детето се изразява относно ежедневните събития (Miller, Potts, Fung, 
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Hoogstra). Тези влияния продължават до четвъртата и петата година, 

когато малките деца започват да описват себе си с по-изразителни и 

характерологични термини (Measelle, Ablow, Cowan, & Cowan, 1998), като 

използват термини като „добър”, „лош” с липсата на дълбокото значение, 

присъщо на възрастните, когато използват въпросните термини.  

Тези самообозначения са важни поради влиянието им върху 

водещите избори при дейностите – как децата с липса на увереност при 

техните когнитивни умения например може да се оттеглят от груповите 

класни дейности. Те (самообозначенията) са важни също защото 

позитивната или негативната Аз-концепция може да допринесе до 

увереност или уязвимост у децата спрямо техните академични задачи. 

Децата, уверени в способностите си да учат, го дължат отчасти на вярата 

на родителите си в тях; те са по-упорити, когато срещат трудни задачи, и 

по-нетърпеливо подхождат към разрешаването на нововъзникнали 

ситуации.  

Психологическата диагностика играе важна роля при решаване 

въпросите за училищната зрелост на постъпващите в първи клас. Сред 

най-новите, вече навлезли тестове в САЩ за училищна диагностика са 

Тестът за базисни понятия – 3 на Боехм и Тестът за базисни понятия – 3 за 

предучилищна възраст (изобретен през 2014 г.), създадени от 

американския психолог Ан Боехм. Ан Боехм се интересува от проблема 

защо някои деца имат по-голяма успеваемост от други в детската градина 

и в първи клас. Това „защо” се простира отвъд познавателните 

способности на детето. При задълбочено изследване на литература по 

въпроса тя установява липсата на научни изследвания по отношение на 

условията, свързани с определянето на понятията, които участват в 

училищното обучение по време на първите класове. Чрез интервюта с 

учители и преразглеждане на учебните програми, използвани от детската 
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градина до първи клас по четене и математика, става ясно, че една „скрита 

учебна програма“ (ненаписани, неофициални и често непредвидени уроци, 

ценности и перспективи, които учениците учат в училище) може да бъде в 

основата на способността на децата да се развиват успешно с много 

задачи, представени по време на ранното обучение. За да следват насоките 

на учителя и да се съобразят с инструктажа от дейности, децата трябва да 

познават релационни понятия като „връх”, „начало”, „редица” и т.н. 

Тестът за сравнителните концепции, сега преименуван на Тест на Боехм за 

базисните понятия, е създаден, за да се определи дали релационните 

концепции, често използвани в предучилищните учебни материали и 

насоки за учителите, са овладени от децата. Измерените концепции са 

избрани не само заради честотата, с която се използват в предучилищните 

програми, но и поради липсата на акцентуването им в стандартните 

учебници и тетрадки. Тестът е разработен в два варианта – вариант на 

английски и вариант на испански език. Концепцията на Боехм е повлияна 

от изследванията на Ан Боехм. Целта на теста е да измери познанията на 

детето за 26 базисно релационни концепции, считани за необходими за 

постиженията в ранните години. Тестът съдържа 52 тестови задачи, 

измерващи понятията размер, посока, пространствени представи, качество 

и времеви представи. Всяка от тези концепции се тества два пъти. 

Пунктовете са представени в малка книга с картини, изобразяващи по 3 

или 4 картини на страница. Само една концепция се тества на страница. 

Не е необходимо специално обучение за прилагането на теста, затова 

може да се ползва от професионалисти в различни области, включващи 

както педагози, така и ресурсни учители и логопеди. Релационните 

термини фигурират централно в успешното ранно обучение. Тестът 

осигурява представа за измерването на важни лингвистични и 

концептуални поведения в предучилищната възраст. Той е особено 
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приложим и при децата със специални образователни потребности. 

Състои се от ръководство за учителя с 15 схеми, всяка развиваща различна 

базисна концепция; 65 карти, ярко оцветени с картинки, изобразяващи 

концепциите, които се изучават във всяка единица; работна тетрадка, 

карти за игра и сгъваема книга. Всяка книга отнема около 15 – 20 минути 

да се изпълнят тестовете от нея. Тестовият формат изисква децата да 

съотнесат картина към въпроса на учителя. Например: „Посочи къде 

момчето е близо до коня”. Идеите могат да бъдат категоризирани като 

пространствени (например „в близост до”), количествени („по-малко”), 

времеви („след”) и смесени. Концепцията на теста включва способността 

за вземане на рационални решения за хората, нещата, предметите и 

събитията и помага на децата да описват обекти, качества, преживявания, 

да следват указание и класните правила, да регулират емоциите и 

поведението. Те са интегрални аспекти от развитието на езика и на 

ранното учене при четенето и математиката. Базисните понятия са също 

значими за правенето на сравнения, изброяването и класифицирането. 

Децата, които не ги разбират, изпитват затруднения не само в класната 

стая, но и при други дейности като например при спорта.  

За да бъде успешно издържан тестът, детето трябва да може да 

разграничи следните дейности: 

- противопоставяне: преместване на предмет от лявата и от 

дясната страната на детето; 

- сравняване: Коя кутия е най-голямата? А най-малката?; 

- изброяване в последователност: Подреди кутиите според 

размера им; 

- класифициране: Намери всички кутии, които са големи или 

Намери всички деца, които са вдигнали дясната си ръка; 
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- смесването на една концепция с друга: Намери всички 

кубчета, които са големи; Намери всички продълговати 

червени кубчета, които са под масата.  

Заключение: Училищната готовност е не само проблем на 

когнитивна или лингвистична подготовка, но също изисква развитие на 

социални умения, саморегулаторни компетенции, релационни стимули на 

детето да кооперира и отстъпва, самоувереност и други 

социоемоционални качества. Училищната готовност е не само въпрос на 

характерни черти на детето, но също рефлектира върху влиянието на 

значимите отношения и социалния контекст на ранното детско развитие. 

Повишаването на училищната готовност изисква внимателно обмисляне 

на многочислените предизвикателства и подкрепи, които съществуват у 

детето, семейството, детската грижа и други социални условия.  
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Abstract: In this paper the main idea, which we try to demonstrate with 

empirical research, is the opportunity to develop the intellectual potential of 

children at the age of 6-7 by applying non-traditional, contemporary art 

techniques in unintentional teaching situations. 

The used methods in the empirical research are pedagogical guidance, 

Goodenough’s test for intellect, research – “Draw-a-man-test”, and test for 

diagnosing of intellect “Raven's progressive matrices”, analysis of the results. 

Key words: intellectual potential, contemporary art techniques, children 

at the age of 6-7 
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Всяко дете е неповторим и единствен по рода си носител на 

специфични умения, възможности, качества, способности и познание. 

Детето не е малък възрастен. Детето е необятна вселена, в която се срещат 

съвършенство, уникалност, специфична комбинация от гени и на която 

влияят релевантните за детето личности и факторите на средата в хода на 

неговото развитие. Детето – в центъра на нашите интереси като педагози и 

родители.  

С проведеното изследване бе направен опит да се потвърди колко 

важно за развитието на детето е рисуването и в частност включването на 

нестандартни техники в изобразителната дейност.  

Основната идея, която се опитваме да докажем чрез емпиричното 

изследване, е, че е възможно да се развие интелектуалният потенциал на 6 

– 7-годишните деца с използването на нетрадиционни техники в 

изобразителната дейност при непреднамерени обучаващи ситуации. 

Предмет на настоящото изследване е как влияят нетрадиционните 

техники в изобразителната дейност върху интелектуалния потенциал на 6 

– 7-годишните деца. 

Обект на изследването е изобразителната дейност на 6 – 7-

годишните деца в непреднамерените обучаващи ситуации. 

Главна цел е да се апробира възможността за развиване на 

интелектуалния потенциал чрез използване на нетрадиционни техники в 

изобразителната дейност при непреднамерени обучаващи ситуации и да се 

изследва със стандартизирани тестове нивото на интелекта на 6 – 7-

годишни деца. 

Използваните методи при емпиричното изследване са: 

педагогическо наблюдение, тест на Фл. Гудинъф за изследване на 
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интелекта Draw-a-Man-test и тест за диагностика на интелекта 

„Прогресивни матрици на Рейвън” (Raven), обработка и анализ на 

получените резултати. 

За целта на изследването се проведоха следните дейности за 

периода от 01.11.2013 г. до 13.02.2014 г.: входяща диагностика, 

педагогическо наблюдение, непреднамерени педагогически ситуации по 

образователно направление „Изобразително изкуство” в рамките на един 

календарен месец; изходяща диагностика. 

За осъществяване този проект имахме пълна подкрепа и съдействие 

от ръководството на ЦДГ № 7 „Светулка“ – гр. Стара Загора и от ментор 

Б. Господинова, старши учител на подготвителна група, от помощник-

възпитатели, от родителите и децата от групата, от академичния наставник 

от страна на ПФ при ТрУ – гр. Стара Загора – доц. д-р Ани Златева. 

Същност на детската изобразителна дейност 

Децата обичат да рисуват и рисуват поради много причини. За тях 

рисуването е удоволствие, начин да изразят емоции, учене, игра и др.  

От теорията и практиката знаем, че чрез рисуването се подпомага 

развитието на интелекта, развива се въображението, формират и се 

развиват умения за вземане на решения, развива се координацията око – 

ръка, развива се фината моторика, формира се и се обогатява 

естетическият вкус и не на последно място обогатява се начинът на 

себеизразяване. 

Децата рисуват спонтанно, с радост и от позицията на можещи. И 

това е така, докато навлязат в юношеска възраст. За по-голяма част от 

децата рисуването като дейност естествено се измества и вече не е една от 

основните поради факта, че порасналото дете все по-точно идентифицира 

и оценява пространството и предметите около себе си и става много по-

критично към рисуването си въобще. 
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Рисуването като начин децата да покажат своите знания, умения и 

възможности се използва много в учебното съдържание по различните 

направления от програмата за предучилищно възпитание и подготовка.  

И все пак защо рисуват децата е въпрос, който занимава много 

учени от различни направления. Съществуват много и различни 

схващания и отговори на този въпрос. 

Според Ж. Пиаже12 рисуването се доближава до играта, тъй като се 

разгръща като самостоятелна дейност. „Детето рисува заради самото 

рисуване“ (12, с. 147). За Ж. Пиаже в началото рисуването е вид игра за 

малкото дете – то рисува, защото му е интересно да оставя следи. С 

рисуването детето пресъздава значимите за него неща и начин да разбира 

света около него. 

Е. Ериксън12 обяснява рисуването с потребността у детето от 

активност и автономия. „Детето ще съхрани интереса към рисуването, ако 

то удовлетворява чувството на можене“ (12, с. 147).  

Рисуването според З. Фройд12 е терапия, начин да вложиш емоции, 

неосъзнати желания, да се освободиш от потиснати чувства. 

Е. Копитц12  „допуска, че рисунката е повече отражение на 

емоционалните състояния, проявени тук и сега, а не толкова израз на 

устойчиви личностни характеристики“ (12, с. 145). 

К. Макоувър12 вярва, че в рисунката детето открива своето Аз; 

разкрива „устойчивите емоционални състояния и половата 

идентификация“ (12, с. 145). 

Р. Арнхайм12 твърди, че рисуването е „създаване на гещалти“ (12, 

с. 144), т.е. детето рисува това, което вижда.8 

В. Мухина8 въз основа на своя анализ върху детската рисунка 

смята, че в рисунката детето влага своя опит, придобит чрез зрението, 
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„графичните шаблони, заимствани от други хора, както и всичко, усвоено 

при действията с предметите“ (8, с. 15). 

От началото на ХХ век много научни направления активно 

започват да изследват детското развитие. Осъществяват се редица 

международни проекти, които проучват рисунките на децата като важна 

част от детската продуктивна дейност с постигане на материален 

резултат.1 Една част от изследванията са свързани със съдържанието на 

детската рисунка. Констатира се, че най-предпочитаният обект за 

рисуване е човешката фигура (1, с. 15). 

Интелект и измерване на интелектуалния потенциал 

В разговорния език най-общо под „интелект” се разбира 

способността на човек да мисли, да възприема и осъзнава дадена 

информация, както и да си служи с нея.13 

В психологията думата „интелект” е обобщено понятие за 

мисловните способности на човек, т.е. способността му да разбира, да 

умее да се абстрахира, да решава проблеми, прилагайки познанията си, 

както и да си служи с речта.13 

За понятието „потенциал” в речника14 са посочени две значения: 1. 

Спец. Величина, която характеризира състоянието на силово поле в 

дадена точка. 2. Прен. Съвкупност от необходими за реализирането на 

някаква цел средства, източници и др., които са готови да влязат в 

действие. Научен потенциал. 

Предучилищната педагогика като динамична, сложна и 

перспективна социална наука с голямо практическо приложение търси 

обосновка на процесите възпитание, развитие, начини за работа с децата. 

Дълбоко се свързва с и влияе върху научни области от системата на 

педагогическите науки и от други области на човекознанието.6 
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Проф. Г. Пирьов е един от изследователите на проблема за 

интелигентността у нас. Той разглежда и описва редица схващания, идеи и 

проучвания по въпроса, правени през годините от много учени в своята 

книга „Към психологията на интелигентността“10. 

За да изясни структурата на интелигентността, той обединява 

различните схващания в две основни направления:  

• Моноистични теории – схващания за цялостния „характер на 

интелигентността като единна, цялостна способност на човека“ – 

Ф. Галтън (10, с. 7). 

Английският учен сър Франсис Галтън пръв изразява идеята, че 

интелигентността е „обща способност“ (11, с. 17). 

• Плуралистични теории – идеи, свързани с това, че 

интелигентността е „сложно явление, в което участват няколко 

съставки, които се определят като различни по брой и по 

характер“ (10, с. 7). 

Плуралистична е теорията на Ж. Пиаже за когнитивното развитие, 

според която, казано най-общо, интелигентността е резултат от влиянието 

на биологичните фактори и ролята на средата върху развитието на 

личността в различните стадии (10, с. 10). 

Авторът посочва и друга плуралистична теория – на Дж. Гилфорд 

(10, с. 12), според който понятията „интелект” и „интелигентност” са две 

различни понятия. Интелект – това е начинът как човек преработва 

информацията, а интелигентност е „равнището“ на интелекта при 

неговото измерване. 

Според Дж. Гилфорд (цит. по: Петров: 61) основни категории на 

интелекта от кубичния му модел са: 

• дивергентност – способността да се решава една задача или 

проблем по много начини; 
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• оценка – умението да се оценяват идеите, а не крайният 

резултат; 

• способността да се съставят задачи. 

Наличието на тези основни категории са белег за творчество, т.е. 

развит интелект. 

Сред новите теории за интелигентността е теорията на Х. Гарднър3 

за множествените интелигентности. Според него има девет разновидности 

на интелигентността (първоначално са седем): лингвистична, логическо-

математическа, музикална, телесно-кинестетична, пространствена, 

интерперсонална, интраперсонална, натуралистична или природна, 

духовна и екзистенциална като разновидност на духовната 

интелигентност. 

Теорията на Х. Гарднър за множествените интелигентности се 

основава на две идеи: 

Първата е, че човешките същества притежават „основен набор от 

седем, осем или една дузина интелигентности. Благодарение на 

еволюцията всеки от нас е снабден с този интелектуален потенциал, който 

можем да мобилизираме и използваме съобразно собствените си 

наклонности и изискванията на нашата култура“ (3, с. 46). 

Втората е, че „всички имаме уникална съвкупност от 

интелигентности“ (3, с. 47). 

Х. Гарднър в своята книга3 говори също така и за проява на 

множествените интелигентности в периода на детството. Той посочва, че 

„наблюдавайки децата, ние можем да видим как те използват няколко 

интелигентности“ (3, с. 110). Авторът описва своя проект при работа с 

деца от предучилищна възраст (4 – 7 год.), наречен „Спектър“. Ръководен 

принцип за екипа, провеждащ опита, е, че „най-доброто изследване на 
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интелигентността се реализира, когато човек бива спуснат с парашут в 

непозната територия“ (3, с. 135).  

Експериментът „Спектър“ е проведен в заведение за деца от 

предучилищна възраст, което е снабдено с материали, активиращи 

различните интелигентности – предмети от природната среда, артистични 

и музикални материали, пространство за упражнения, танци и игри, 

строителни пособия и др. При този експеримент се цели децата чрез 

взаимодействието си с тези материали да разкрият интелигентностите си. 

Х. Гарднър и екипът му достигат до идеята, че създаването на 

„среда със стимулиращи ресурси“ позволява на децата да показват своя 

спектър от интелигентности (3, с. 135). 

Интелигентността може да се измерва чрез тест. При измерването е 

нужно да се вземе под внимание фактът, че общата интелигентност не 

може да се измери само и единствено с един тест, а ще се използват 

няколко различни, като всеки един ще е насочен към определена 

способност на личността (11, с. 24). 

Тестът за измерване на човешкия интелект се появява през 1905 г. 

и е дело на френските психолози Алфред Бине и Теодор Симон. „През 

1916 година излиза т. нар. „Станфордска ревизия“ на теста на Бине и 

Симон, много скоро тя се превръща в стандартизиран тест за 

интелигентност“ (2, с. 30). Тестът се „състои от серия от степенувани 

въпроси и задачи, свързани със способността за решаване от нормални 

деца“ (11, с. 30). 

Педагогическо взаимодействие при непреднамерени обучаващи 

ситуации при провеждане на емпиричното изследване 

Педагогическото взаимодействие е организация на 

функционалното единство на общуване и съвместна дейност между 

учителя и децата и между самите деца, при което децата се развиват в 
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личностен план: физическо, естетическо, трудово, умствено (сензорно) и 

нравствено развитие. 

Основна форма на педагогическото взаимодействие е 

педагогическата ситуация. 

Непреднамерените педагогически ситуации показват и очертават 

нивото на актуалното равнище на индивидуалното развитие на детето, т.е. 

как детето упражнява и прилага знанията, уменията, показва своята 

„емоционална ангажираност и самостоятелност в начините на съчетаване 

на известното с неизвестното, на познатото с очакваното, на основното 

със специфичното...“ (5, с. 43). 

Непреднамерени обучаващи ситуации възникват по инициатива на 

детето, но могат да се организират и от педагога с помощта на необходима 

материална осигуреност и насоченост (5, с. 43).  

Непреднамерените обучаващи ситуации се ръководят косвено от 

педагога. Те дават нужната свобода на децата да се самоорганизират и да 

организират дейността си и поради това при добра организация и 

мотивиране от страна на педагога, взаимодействията и дейностите са 

продуктивни и се осъществява познавателно учене чрез правене, учене 

посредством игра и др. 

Всички деца, които успяха да се включат в изследването, без 

изключение, показаха голям ентусиазъм, желание и готовност за работа. 

За ефективното провеждане на експерименталната работа се 

създаде в условията на непреднамерена обучаваща ситуация 

необходимата творческа наситеност в среда на равнопоставеност, 

дозирана освободеност, занимателни игри и музикално стимулиране, 

които да вдъхновят и да предразположат децата да демонстрират умения и 

познание. 
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При проведените непреднамерени обучаващи ситуации по 

изобразително изкуство (формиращ етап) се използваха разнообразни и 

нетрадиционни техники като прегъване, намачкване, лепене, апликиране, 

използване на нестандартни и/или ефектни материали (цветен картон 

35/50, стари брошури, различни по форма и големина макарони, ролки от 

хартия,  изрезки ефектна хартия и др.) 

Непреднамерените обучаващи ситуации се проведоха като част от 

следобедните режимни моменти между 16.00 часа и 17.00 часа.  

Децата не бяха ограничавани във времето и работиха, докато сами 

са удовлетворени от работата си и/или беше налице материален резултат. 

При непреднамерените обучаващи ситуации по изобразително 

изкуство се допуска продължителността на времето да е по-голяма от 

предвиденото за една обучаваща ситуация, тъй като на децата им е 

приятно и забавно и в действителност поради естеството на дейността – те 

творят и съответно се занимават и работят повече от регламентираното 

време. 

За по-ефективна творческа дейност при провеждането на 

непреднамерените обучаващи ситуации децата работиха групово по 4 – 5, 

за да се излезе от традиционната практика на самостоятелна работа и 

съответно реалният краен материален продукт от дейността бе групов.  

Децата, които имаха повече опит и умения, помагаха на другите и 

бе осъществено взаимно обучение между децата в самосформираните 

малки групи. 

При поднасяне на нужната информация за провеждане на 

непреднамерените обучаващи ситуации използвахме: 

• емоционално въздействие – различни арттерапевтични 

техники за активизиране на вниманието и художествения 

опит у децата; 
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• проблемни въпроси, стимулиращи мисленето и 

възможността за свободно изразяване на знания;  

• опит и умения от страна на децата, без да се допуска това да 

накърни самочувствието им или да е за сметка на другите в 

групата. 

Всички деца без изключение се забавляваха искрено и 

неподправено, работиха усърдно и завършиха на 100% поставените 

задачи. 

Избраните теми на проведените непреднамерени обучаващи 

ситуации бяха: „Аз играя гимнастика”, „Аз се движа”, „Моят любим 

приказен герой”. 

Резултати от педагогическото изследване 

Чрез комбинираното изследване с тест на Фл. Гудинъф за 

изследване на интелекта Draw-a-Man-test и с тест за диагностика на 

интелекта „Прогресивни матрици на Рейвън“ (Raven) и след направения 

сравнителен анализ на входящия и изходящия етап се регистрираха 

следните резултати. 

Обобщени резултати от изследването:  

Таблица 1 
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Диаграма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При тест на Фл. Гудинъф за диагностика на интелигентността чрез 

рисунка на човек: регистрира се повишаване на коефициента IQ с 8% на 

децата с много висока степен на развитие по скалата на интелигентност. 

При другите степени – нормална, средно висока и висока степен на 

развитие – стойностите нямат промяна. 

При тест за диагностика на интелекта „Матрици на Рейвън“ (Raven) 

се регистрира повишаване на коефициента IQ с 24% степента на средно 

високо развитие и с 8% степента на високо развитие. 

 

Заключение и изводи 

Направеният преглед и анализ на научна литература ни позволи да 

установим и разкрием в достатъчна степен същността на поставения 

проблем и съдържанието на понятията, отнасящи се до детското развитие, 

същността на детската изобразителна дейност, интелектуалния потенциал 

и начините за изследването му, възможностите за неговото развиване. 
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За изпълнение на поставената цел и задачи разработихме и 

апробирахме методика за развиване на интелектуалния потенциал чрез 

прилагане на нетрадиционни техники в изобразителната дейност при 

непреднамерени обучаващи ситуации. 

В процеса на изследването установихме степента на 

интелигентност на изследваната група деца. 

При сравнителния анализ от двата използвани теста за определяне 

квотиент (коефициент) на интелигентност на 6 – 7-годишните деца се 

регистрира положителна динамика при по-голямата част от изследваната 

група и краткото време, през което децата работиха по така създадената 

методика, е факторът, който се оказа решаващ за по-категоричен резултат. 

Така разработеният методически вариант дава възможност за 

развиване на интелектуалния потенциал при 6 – 7-годишните деца и може 

да се използва при провеждане на обучаващи ситуации по образователно 

направление „Изобразително изкуство“ в детската градина. 

Важни фактори, влияещи на развиването на интелектуалния 

потенциал, са: познаване на теориите за развитието на детето; познаване и 

разбиране на децата, с които педагогът работи; добра методическа и 

теоретична подготовка на педагога; да се вярва в схващането, че е по 

възможностите на всяко дете да постига по-високо ниво на 

интелектуалния си потенциал; да се познава „психологията на 

интелигентността“ и др. 

Разработената методика за провеждане на непреднамерена 

обучаваща ситуация по изобразително изкуство чрез използване на 

нестандартни техники в изобразителната дейност дава известна 

възможност на децата да развиват мисленето си и да повишават 

интелектуалния си потенциал. 
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Организираните занимания с децата ни дават основание да 

твърдим, че детската изобразителна дейност е комбинация от 

спонтанност, целенасочена педагогическа дейност и спомага за развиване 

на предпонятийното мислене. 

Темите, чрез които се представиха специфичните изобразителни 

задачи, оказаха емоционално въздействие, допринесоха за създаване на 

стимулираща среда и дадоха възможност на децата да изразят своите 

способности. 

В процеса на педагогическото изследване проследихме динамиката 

на степента на интелигентност на 6 – 7-годишните деца от изследваната 

група. 

В резултат на проведеното изследване въз основа на установените 

резултати и техния анализ приемаме, че хипотезата на педагогическия 

експеримент се доказа в достатъчна степен. 

Реална и постижима е възможността за развитие на интелектуалния 

потенциал на 6 – 7-годишните деца чрез използване на нетрадиционни 

техники в изобразителната дейност при непреднамерени обучаващи 

ситуации. 

Използването на нестандартни техники в изобразителната дейност 

при непреднамерена обучаваща ситуация по изобразително изкуство дава 

възможност за развиване на наблюдателността, анализаторските 

способности, мисленето и повишава интелектуалния потенциал при 6 –7-

годишните деца. 
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Abstract: The self-assessment skills and personal self-assessment are 

of significant importance  for the personality self-acceptance and self-

realization. It is important for the educator to be familiar with the children self-

assessment specifics and to assist in building positive self-image of the student, 

ever since the first year of child's presence in the educational environment. He 

or she should work on aiming to form self-assessment skills. 

Key words: education, self-education, self-assessment, self-evaluation 

 

Спецификата на личностната самооценка оказва влияние върху 

себеприемането на личността и в голяма степен нюансира равнището на 

академичните постижения на ученика в училище. 

Обект на изследователската дейност е самооценяването на учениците 

от първи клас на основното училище. 
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Предмет на изследователската дейност са уменията за самооценяване 

на индивидуално-личностното поведение на първокласниците. 

Целта на изследователската дейност е да разкрием особеностите на 

самооценката на индивидуално-личностното поведение на учениците от първи 

клас. 

За реализиране на поставената цел си поставяме следните 

изследователски задачи: 

 Да представим кратък теоретичен обзор на проблема за 

самооценяването на личността. 

 Да изследваме състоянието на самооценъчната дейност на 

първокласника по отношение на индивидуално-личностното му 

поведение. 

 Да анализираме получените данни. 

 Да формулираме изводи на базата на получените емпирични 

данни.  

В онтогенетичното развитие на личността саморазвитието се появява 

по-рано от самовъзпитанието, когато у детето имаме ниска степен на развитие 

на самосъзнанието. В органическа връзка със саморазвитието се намират 

саморегулацията и самоусъвършенстването на личността. Нерядко 

самоусъвършенстването се разглежда като по-тясно понятие от 

самовъзпитанието. 

Съществува връзката между самоактуализацията, мотивацията и 

човешките потребности. Самоактуализацията се разглежда като висша 

потребност, която се ,,надгражда” над физиологическите потребности. 

Мотивацията е актуализиране на вътрешния потенциал на човека. Човекът е 

длъжен да бъде такъв, какъвто може да бъде, и да чувства, че трябва да 

съответства на собствената си природа. 
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Самоактуализацията е в пряка връзка с личностната самооценка и 

протича по различен начин у отделните индивиди. Степента, в която се 

осъществява, е в зависимост от творческия потенциал на личността, от 

мотивите и потребностите, които са доминиращи за нея, от приоритетите в 

отделните етапи на нейното саморазвитие и самоусъвършенстване. 

Самоактуализацията може да се разглежда като основен мотив на 

творческата тенденция на човешката природа, като основа на нейното развитие. 

Тя се влияе от  вътрешния потенциал, целите на личността и от особеностите на 

средата. 

Според Е. Маслоу самореализиращите се хора се отличават със 

следните специфични способности, свойства, черти и качества (Маслоу 2002: 

289): 

- наличие на физическо и психическо здраве; 

- високо равнище на физическите и особено на духовните 

потребности; 

- проява на свобода, автономност и относителна независимост от 

физическата среда; 

- наличие на много добри междуличностни взаимоотношения. 

- по-щедро раздаване на човешка топлина, проява на търпимост, 

щедрост, добронамереност, привързаност и дружелюбие; 

- постигане на единство и разбирателство между желанията и 

разума; 

- характерно за самоактуализиращите се личности е добре 

постигнато външно удовлетворение и заситени вътрешни 

дефицити. 

Самовъзпитанието е доброволен процес, възникващ в процеса на 

възпитанието. За неговото успешно осъществяване огромна роля имат волевите 

качества на личността. То означава дълбоко осъзнаване на целите, задачите и 
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изискванията на възпитателния процес и превръщането им в самоизисквания. В 

научната литература се употребяват и понятията саморазвитие, 

самоорганизация, самоусъвършенстване, самоосъществяване, самоопознаване, 

самооценяване. 

Съществува тясна връзка между самовъзпитанието, 

самоактуализацията и самоуправлението на личността. При самоуправлението 

личността се явява едновременно субект и обект на собствената си дейност. 

Самоуправлението намира израз в способността на личността да избира един 

или друг вариант на поведение. За осмислеността и саморегулацията на 

поведението важна роля играе съвестта, която като вътрешен съдия регулира и 

подпомага личността при вземане на решения за определени постъпки. 

Реализирането на взетите решения изисква от подрастващите да проявяват 

волеви усилия, да се самоусъвършенстват, да умеят правилно да се 

самооценяват.  

Както изтъква Л. Димитров: ,,Овладяването от децата и юношите на 

механизма на самоуправлението е дълъг и продължителен процес, който 

органически е свързан с формирането на съзнанието и самосъзнанието, с 

изработването на адекватна самооценка, с прилагането методите на 

самовъзпитанието.” (Димитров 2005: 134). 

Съществува тясна връзка между съзнанието и самосъзнанието. 

Самосъзнанието обхваща главно познанията на човека за самия себе си като 

личност. Формирането на самосъзнанието може да се приеме като съвкупност 

от самонаблюдение и самоанализ, самообладание и самодисциплина. 

В теорията на самовъзпитанието самооценката не е достатъчно 

изследвана. Тя намира място преди всичко в общите теоретични и емпирични 

психологически и педагогически изследвания. 

Английският психолог Р. Бърнс (Бърнс 1986) специално изследва 

развитието на самосъзнанието въз основа на формиране самооценката у детето. 
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Подробно са проучени личностните взаимоотношения, непосредственото 

обкръжение на детето, механизмите за изграждане на Аз-концепцията, 

същността на която е самооценката. Огромна е  ролята на семейството, 

училището и учителите във формирането на самосъзнанието на учениците, в 

изграждането на положителна Аз-концепция и корекция на отрицателна и 

занижена самооценка. 

В речник по психология откриваме следното определение за 

самооценка ,,чувство за ценност на собствената личност; израз на 

самосъзнанието на личността” (Димова и кол. 1989: 518). 

Според Е. Фром ,,Самооценката отразява отношението на личността 

към себе си. Чрез самооценяването личността косвено предявява изисквания 

към себе си, които произтичат от самопознанието, чрез които винаги се 

установяват и отрицателни черти и постъпки. ” (Фром 1992: 38). 

Ние считаме, че непосредствено познание се постига, когато личността 

чрез самонаблюдение анализира своите психични състояния, установява 

степента на формираност на волевите свойства, нравствените качества и черти 

на характера, сама вижда съотношението на положителните и отрицателните 

страни у себе си. Обект на самонаблюдението е светът от вътрешни 

преживявания на човека. Човек, който не е способен да се самонаблюдава, не 

може да отговаря за своите действия и постъпки. В структурата на процеса на 

самовъзпитанието самооценката има водещо значение. Тя представлява не само 

процес на самопознание, а е също така и изразено отношение към себе си. Като 

откроява у себе си положителните и отрицателните качества, личността 

изгражда съответно положително или отрицателно отношение към тях. 

Според С. Чернев ,,Самооценката е един от основните компоненти на 

самосъзнанието и по-конкретно на самопознанието. Същевременно тя е и 

преживяване и отразява отношението към себе си.” (Чернев и кол. 1998: 39). 
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Следователно самооценката е по-интегративна и е по-сложна 

структура от самопознанието и има по-действена значимост и завършеност. 

Както изтъква М. Тенева ,,В системата за самовъзпитание 

самооценката е един от ключовите реализиращи компоненти, а в процеса на 

протичане на самовъзпитанието самооценяването е завършващ етап на 

самопознанието и начало на съзнателната, целенасочена работа над себе си” 

(Тенева 2012: 36). 

Поради този факт самооценката се явява свързващо звено между 

ценностната ориентация на личността и нейната активна позиция.  

Ценностната ориентация и позицията на личността се изграждат в 

резултат на целенасочените възпитателни въздействия, съотнасянето им към 

собствената личност и възникването на потребности от самовъзпитание. 

За изследване на равнището на самооценка на индивидуално-

личностното поведение на учениците от 1. клас е използван ,,Самооценъчен 

въпросник в начална училищна възраст”, поместен в ,,Ръководство за 

изследване на детето – I част” с автори Б. Минчев и колектив (Минчев и кол. 

2000: 233 – 235).  

В изследването са обхванати 25 ученици. Всички ученици са 

изследвани индивидуално.  

Задават се 40 въпроса, на които учениците отговарят с ,,Да” или ,,Не”. 

Отговорите им се записват от изследователя.  

Въпросите са разделени на четири групи.  

Чрез използването на специална бланка за приписване на точки към 

съответните отговори на учениците се оформят четири субскали.  

Те посочват положителната самооценка спрямо връстниците, 

семейството, в училищни ситуации и положителната обща глобална 

самооценка на изследваните лица.  
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Резултатите от изследването на индивидуално-личностното поведение 

на учениците в 1. клас биха могли да бъдат представени по следния начин: 
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Самооценка на индивидуално-личностното поведение

 
 

Фиг. 1. Самооценка на индивидуално-личностното поведение на 

учениците от 1. клас 

Както е видно от графиката на Фиг. 1, учениците от първи клас на 

основното училище имат високо равнище на самооценка на индивидуално-

личностното поведение. 

Показателите и по четирите изследвани субскали са по-високи от 80%. 

В 85% от случаите, обхванатите в изследването, първокласници имат 

благоприятни възприятия за себе си.  

Те определят себе си като добри деца, считат, че околните лесно ги 

харесват. Харесва им да бъдат такива, каквито са. Отчитаме факта, че все още 

егоцентризмът не е преодолян при учениците от първи клас, което спомага те 

да се чувстват значими личности.  

Характерно за малките ученици е това, че те се самооценяват 

суперлативно. Обикновено харесват онова, което вършат, и проявяват 
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склонност да си приписват въображаеми способности или качества, които не 

притежават.  

Децата живеят в свой собствен свят, който много често е на границата 

между реалното и фантазното. Асоциират себе си с литературни, анимационни 

или компютърни герои. Не са редки случаите, в които се забавляват, играейки с 

,,магически предмети” и вярват в чудеса.  

Би следвало да приемаме всичко това за напълно естествено, тъй като 

на този етап все още не е развито критическото мислене у децата. Онези от тях, 

които не се самоопределят като добри деца, всъщност повтарят втълпената им 

оценка за собствената си личност, която получават от възрастните. Трудно 

може да се оспори твърдението, че всяко дете по природа е добро. 

Положителна самооценка спрямо връстниците имат 82% от 

изследваните първокласници. Те считат, че имат достатъчно приятели, че лесно 

се сприятеляват. Тези деца нямат усещане, че съществуват пречки, да бъдат 

харесвани и предпочитани за приятелство от своите връстници. Не изразяват 

предпочитания да играят с по-малки деца.  

Поради неукрепналостта на възбудните и задръжните процеси в тази 

възраст децата често се въвличат в конфликтни ситуации, които са спонтанни и 

лишени от умисъл. Именно това е и причината те бързо да бъдат преодолявани. 

Високо равнище на личностна самооценка в семеен контекст имат 86% 

от изследваните първокласници. 

Седемгодишните деца се самоопределят като важни личности за 

своите семейства. Те одобряват изискванията на своите родители към тях. Не се 

сърдят на никого от членовете на семейството си. Не проявяват склонност към 

бягство от дома.  

Спецификата на получените отговори ни убеждава в това, че 

първокласникът е привързан към членовете на своето семейство. Той се чувства 

спокоен в своя дом. На този етап най-авторитетните личности за него са 
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родителите, към които той е с положителна нагласа и желае да си 

взаимодейства с тях.  

Високо равнище на самооценка в училищни ситуации имат 88% от 

обхванатите в изследването първокласници.  

Те считат, че се справят добре в училище. Желаят учителят да им 

задава въпроси пред класа. Убедени са, че добре четат, че могат да разкажат 

нещо интересно пред целия клас, чувстват се добре в училище. Тези ученици 

отговарят, че предпочитат да са в училище пред възможността да си останат 

вкъщи.  

Спецификата на отговорите на първокласниците свидетелства за това, 

че българското училище е съумяло да създаде подкрепяща образователна среда 

за малкия ученик, в която той се чувства емоционално удовлетворен, сигурен и 

спокоен. 

В резултат на проведеното изследване достигнахме до следните 

изводи: 

 Първокласниците се самооценяват положително сред 

връстниците, в семеен контекст, в училищни ситуации. 

 Учениците от първи клас имат високо равнище на самооценка 

на индивидуално-личностното поведение. 

 Положителният Аз-образ има пряка проекция върху процеса на 

себеприемане и себереализация на личността. 
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Abstract: The Knowledge of "the inner world" to every child is a very 

important factor when determining the approach to working with him. 

Formation of attitudes of non-aggression and skills for self-management of 

their emotions is the most probable way to overcome aggression. The esteem for 

the others, respect for their rights and dignity is an essential factor for 

humanization and best way to overcome aggression between people. This is 

achieved through systematic education and through continuous self-

development of each person, focus on higher promotion of his humanity and 

abstaining from participating in any aggressive behavior. 

Key words: destructive behavior, inclusion, social competence, social and 

adaptive strategies 
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В период на преход към нови форми на образование и възпитание с 

намерението за по-добра ефективност в условията на разместване на 

ценности, норми и модели на поведение процесът на социално включване 

на деца, подрастващи и млади хора става все по-актуален. На дневен ред е 

въпросът как професионално-компетентно да се подкрепя изграждането на 

личности, които да са отговорни пред обществото чрез отговорност към 

собствения си живот, личности, чието социално поведение да битийства в 

дух на толерантност към „другостта” в глобална интеркултурна среда. 

Доколкото битието „ученик“, който е в почти драматичната възраст на 

прехода от начален към прогимназиален образователен етап и това 

„битие“ е комплексно, цялостно по същността си преживяване от ученика 

на повече или по-малко релевантната си включеност както в обучението, 

така и в социалния живот изобщо (в училище, в референтни кръгове, на 

улицата, в интернет и др.), дотолкова в статията разисквам основни 

елементи на дискурса на социалното включване и коментирам 

характеристики на социално включващ модел за преодоляване на 

деструктивни тенденции в поведението на учениците в прехода 4. – 5. 

клас. Така описани, обяснени и обосновани, характеристиките на модела 

са част от мое научно изследване, чиято крайна цел е конструиране на 

цялостен социално включващ модел за педагогическа подкрепа. 

Прицелът на научноизследователския проблем е преодоляване на 

социално-личностните неблагополучия в профила на съвременния ученик, 

както и повишаване на качеството на образователно-възпитателния 

процес. Типичните неблагополучия, които се акцентират, визират 

тенденциите за нарастваща емоционална агресивност сред учениците и 

неадекватна личностна самооценка. И двете посочени тенденции 
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реферират пряко към поведенчески модели на ученика за бягство от 

отговорност към собственото му развитие и предпочитане на 

потребителски тип поведение. 

 

1. Деструктивни тенденции в поведението на ученика в 4. – 5. 

клас в контекста на възрастовите характеристики 

Ако едно дете почувства, че е приемано и обичано само когато се 

държи според изискванията и очакванията на другите, то започва да се 

старае да бъде такова, каквото другите очакват. Така у него се изгражда 

нестабилна и болезнено уязвима самооценка. Всеки път, когато възникне 

несъответствие между индивидуалната насоченост, опита, различните 

преживявания, възниква и състояние на несигурност. У детето се поражда 

тревожност, която е възможно да го принуди да прибегне до различни 

защитни реакции. В разглежданата възрастова категория това се 

осъществява все още предимно неосъзнато. Именно тази закономерност е 

необходимото достатъчно основание да се говори за социално 

включващи модели, които подрастващите да усвояват. Деструктивната 

тенденция е с по-голяма вероятност да се овладее. Занижената 

самооценка прави индивида зависим от другите, загубва автентичността 

си и се крие зад различни маски, за да запази благосклонността на другите 

и да не бъде отхвърлен. Това нарушава пълноценното общуване, създава 

предпоставки за зависимост, враждебност или безразличие. Отношението 

на детето към другите се определя от оценката му към техните действия. 

Когато то разпознае в поведението на другия стремеж към нараняване, ще 

реагира вероятно агресивно. Децата с деструктивни нагласи в поведението 

виждат света като враждебно място. Те откриват в чуждите действия 

много повече враждебност и злонамереност (Фром 2009: 112). 
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И тук идва въпросът, на каква възраст агресивността от тенденция 

в норма може да се превърне в проблем с потенциално разрастване. 

Характерът и личностните особености на подрастващите се изграждат в 

резултат на емоционални, психологически, нравствени натрупвания, а 

този факт предполага допускането, че агресивен фон би могъл да се 

формира още в ранното детство. Насилието, преживяно в детска възраст, 

слага отпечатък върху неоформилата се личност на детето и нерядко води 

до възпроизвеждане на възприетия модел на семейни взаимоотношения в 

семействата на вече порасналите деца (Леонтиев 1974: 89). 

Агресивните тенденции в детска възраст биха могли да прераснат в 

открито насилие. Нерядко насилието в семейството в детска възраст 

поражда и обратната тенденция, детето изгражда друг модел – на 

ненасилие. Почти непредвидимо е обаче при кои индивиди коя тенденция 

сработва и именно затова е необходимо да се работи превантивно чрез 

социално включващи модели. 

Оценявайки своето социално статусно поведение и възприемайки 

се като възрастен, детето в 4. – 5. клас се стреми да промени изцяло 

взаимоотношенията си с по-възрастните от него, като не ги оценява 

емоционално, а се старае да подражава на тях. Това е периодът, в който 

полупорасналото дете е най-често в конфликт с възрастните. В него се 

поражда чувство за възрастност – реакция на емоционалното 

освобождаване от влиянието на възрастния. В този период върху 

поведението силно влияние оказва „моралният конфликт”, който се 

възприема двойнствено.  

От една страна, подрастващият се стреми да отхвърли морала на 

подчинението, който е определял до този момент поведението му, като го 

замени с морала на равенството. От друга страна, проявената критичност 
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по отношение най-вече на възрастните е свързана с желанието му да бъде 

част от техния свят, но все още се чувства неустойчив и неуверен да бъде 

активен участник в него.  

Проявата на деструктивни тенденции в поведението на учениците 

от 4. – 5. клас е проекция на пробуждащо се съзнателно отрицание на 

наложените стереотипи на поведение, които трябва да демонстрират, 

защото такова е изискването. Те все още не са във възможността си 

напълно осъзнаваемо да различават стереотип от конструктивно правило и 

съответно да оценяват социалната необходимост от правилата.  

Част от причините за деструктивни социални стереотипи се корени 

в поведението на възрастните. Как тогава да изискваме от подрастващия 

да различава кое е социално приемливо и кое не? В този смисъл част от 

деструктивните тенденции в поведението на подрастващите се проявява 

като демонстративно отрицание на нормите. 

Всъщност влиза в действие отдавна установената 

социалнопсихологическа закoномерност подрастващият да се 

противопоставя не на социалните норми, които са създадени от 

възрастните и които контролират техния живот, а на начина, по който 

някои възрастни ги прилагат. Малолетни и непълнолетни 

правонарушители обясняват онези характеристики в поведението на 

възрастните, което те определят като неправомерни спрямо тях. Поради 

тази причина антисоциалните, а и асоциалните и аномни действия са 

насочени към точно определен човек или група от хора, към тях могат да 

се отнасят както членове на семейството, така и учители и хора, които се 

опитват да „морализират” тяхното поведение.  
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За подрастващия в тази възраст е важно сам да избере своето 

поведение, за да се почувства отговорен и независим – характеристики, 

свързани с поведението на възрастните (Маджаров 2002: 150). 

Ако в момента, в който започва училищното обучение, индивидът 

навлиза необратимо в една нова фаза на своето развитие, характеризираща 

се с интензивността и установяването на социалните връзки между 

връстниците, с появата на по-обективно отношение към реалността и 

замяна на интуицията с разсъждения в конкретен план, можем на пръв 

поглед да повярваме, че еволюцията просто продължава до началото на 

юношеството и следователно няма място за ограничаване на някакъв 

преходен период, началото на който да е приблизително около десетата 

година. По този повод Пол Остерийт пише: „Деветгодишната възраст 

бележи преход: индивидът вече не е дете, но още не е и юноша”. Със 

сигурност емоционалните и интелектуални характеристики  на 

предучилищната и начална училищна възраст са надраснати, също така 

със сигурност можем да забележим моментни явления, които 

предизвестяват „душевните“ пориви на пубертетния период като 

отегчението, склонността към самосъжаление или амбициозните мечти и 

отъждествяването с определени персонажи. Друга характерна особеност 

за този етап на развитие е интелектуалното развитие. Все повече мисълта 

се откъсва от конкретното до степен да очертае нова ориентация. Тя ще 

достигне своя връх с появата на формалните операции и възможностите за 

хипотетично-дедуктивно разсъждение.  

Десетата година се характеризира с тенденция за равновесие, за 

адаптация, за жизнена сигурност, уверено държание и представлява 

„върхът“ на детството, моментът на пълна готовност за социална 

включеност и пр. характеристики на голямото дете.  
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Познавателното развитие на учениците от 4. – 5. клас се свързва с 

порастващо самосъзнание. То се изразява в способност за интроспекция, 

обръщане на погледа към себе си, откриване на Аз-образа си; потребност 

от самостоятелност както в учебната работа, така и в поведението; 

способност да направят предмет на съзнанието си собствената реч и 

мисли. Интензивно се развиват и тяхната самооценка и нивото на 

критичност, стремежът към самоутвърждаване. Тези личностно-психични 

особености според  някои специалисти могат да бъдат обобщени в 

понятието критическо мислене. Счита се, че то развива висшите психични 

функции, свързани с възприемането и обработването на информация, 

ценностни отношения и нагласи.  

Възрастовият социално-личностен профил на подрастващия на 

границата между началното училищно и средното училищно детство е 

закономерното основание за оптимистични прогнози за социалното му 

включване така, че да се предотвратяват или преодоляват своевременно 

деструктивните поведенчески тенденции.  

Социалното включване като понятие, чиято същност, значение и 

смисъл е в изпреварващо изобразяване на обективната реалност, 

съдържа както адаптация на индивида като развиваща се личност, така 

и промяна на социалната среда. Така както социалната среда със своите 

норми адаптира индивида, така и личностният индивид адаптира, 

динамизира социалните норми, явявайки се своебразен граждански 

коректив. Социалното включване зачита социокултурната генотипна 

идентичност на възрастово различните популации и общност (по 

Стефанова, 2014). 

Парадигмата на социалното включване, за разлика от парадигмата 

на социализацията, акцентира повече върху проактивността на индивида. 
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Личностно ориентираното социално включване осигурява свободата на 

хоризонт на всеки един в границите на социума. Същевременно проявява 

новите социални норми и компетентности за инициативност на индивида, 

за креативност и за поемане на лична отговорност. Така се проправя път на 

хармония между социалните изисквания и личностните характеристики на 

всеки един. Новата социално включваща парадигма може в значително по-

голяма степен да функционира превантивно срещу засилващите се сега в 

живота на обществата асоциални, антисоциални и противоправни деяния 

(пак там). 

В „епицентъра“ на социално включващите модели е и развиването 

на социалната компетентност на ученика. 

 

Социалната компетентност в контекста на Европейската 

референтна рамка 

В рамките на Европейската референтна рамка резултатът от 

образованието, разбирано в широкия социален смисъл, се дефинира като 

показател за онова, което завършващият даден образователен етап знае, 

разбира и може да направи съобразно зададени цели, разписани върху 

основата на една или друга, възприета таксономична система. Поради това 

рамката поставя акцент върху резултатите от ориентираното към 

личностно социално включване образование, а не върху вложените 

средства, например неговата продължителност. Резултатите са конкретно 

описани в три категории – знания, умения и компетентности. Това 

показва, че квалификациите – в различни съчетания – обхващат широк 

спектър резултати на даден етап, включително теоретични знания, 

практически опит и технически умения, но най-вече както пряка социална 

компетентност, така и знания, опит в контекста на социална 
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компетентност при водеща роля на умението за съвместна работа. В 

научното познание под „социална компетентност” се разбира най-важното, 

основно качество на личността, определящо възможностите за 

функционирането на индивида в обществото.  

Основно социалната компетентност се разглежда в три аспекта – 

като състояние на субект (носител); като отношение към 

действителността, към света в процеса на взаимодействието на субекта 

със средата; като мярка за изразяване социалната дееспособност на 

индивида. Потребността от положителен социален контакт включва както 

положителен емоционален обмен между подрастващия и възрастния, така 

и въвеждането му в социалните отношения, насищане на изживяванията 

му с впечатления, образци на поведение и т.н.  

Благодарение на активността на подрастващия, която се проявява в 

различни видове и форми, процесът на въздействие на средата върху него 

се трансформира в сложен двустранен процес. Знанията, уменията, 

нормите и правилата на поведение са не директен дидактизиран резултат, 

а добити посредством взаимоотношенията с възрастните, връстниците и 

преживян личен опит. На всеки етап от възрастовото си развитие 

индивидът се проявява с различни видове активност. Именно тези 

индивидуални различия слагат отпечатък върху неговите 

взаимоотношения с другите хора. Много важно е откриването на 

индивидуалното и неповторимото на фона на типичните възрастови 

особености. Когато изграждането на умения не е самоцел, а способ за 

развиване на личността на индивида, у него се изгражда дейностно 

практическо отношение към света, което означава, че той се учи да 

целенасочва и планира своите действия, да подбира средствата и определя 
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поредността и последователността на тяхното използване за постигане на 

целта (Стояновa 2003: 45). 

Социалните умения зависят от външната социална информативност 

и от развитието на Аз-а. Ученикът възпроизвежда в персонален план 

социалния опит, разкрива богатството на социалните и културните 

реалности, действа в хармония с тях, като запазва своята идентичност и 

уникалност. 

Учениците с добри социални умения неслучайно, а напълно 

закономерно са по-популярни в сравнение с тези, при които социалните 

умения са развити в ниска степен. По-комуникативните получават 

социална подкрепа от околните, което им дава база за развиване на добро 

самочувствие и способност да преодоляват по-леко трудностите в 

училище. Тези умения им дават възможност да знаят какво да кажат, как 

да правят добри избори и как да се държат в различни ситуации. Добрите 

социални умения могат да повлияят на техните училищни резултати, 

поведение, социални и семейни връзки, както и участие в извънкласни 

дейности (Андреева 1995: 23). 

 
 

3. Изследователските характеристики на социално включващ 

модел за преодоляване на деструктивни тенденции в поведението на 

ученика 

 През периода на ранното юношество, в който попадат и 

учениците от 4. – 5. клас се изграждат системите от 

ценностни ориентации у тях. Тези изграждащи се системи 

влияят върху индивидуално поведение, върху мотивите и 

целите, които подрастващият си е поставил за приближаване 

към света на възрастните.  
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Социално-адаптивните стратегии за това определят възможността в 

подрастващите да се развиват умения, чрез които процесът на социална 

адаптация, актуален за тях, да премине плавно. 

 Социално-включващите модели „прекрояват” 

съвременното образование в контекста на ученето през 

целия живот. Училището вече не е институция, за която от 

първостепенно значение е замяната на старото с ново 

знание, а подкрепяща среда за развиване на личността на 

учениците (личностно ориентирано развитие), за да се 

подпомогнат социалното им включване и бъдеща житейска 

реализация. Ролята на тези модели е да преструктурират 

използваните от ученика начини на мислене, което води до 

поява на нови личностни особености, създава нова 

мотивация, ново отношение към действителността и към 

самите знания за приемливо поведение. 

 От гледна точка на новата парадигма за личностно 

ориентирано образование и социално включване обучението 

на учениците от 4. – 5. клас би следвало не само да отчита и 

да се подчинява на възможностите за развитие на тази 

възрастова група, но и да създава и условия 

образованието/обучението и възпитанието да „бяга”, по 

думите на С. Л. Виготски, пред това развитие и да го води 

след себе си” (Выготский 1982: 48). 

 Социалното включване предпоставя обединяване на 

партниращи си субекти – както персонифицирани, така и 

институционални. То предполага участието на повече от 

един субект – партниране между учениците и 
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преподавателите, между училището и семействата, като тези 

процеси бъдат подпомагани и от заинтересованата 

общественост и институции.  

В тази връзка училището е институцията, призвана да откликне 

първа на промените в обществото, да създаде условия и възможности за 

социално включване и за изграждане на морални и културни ценности, 

определящи поведението на подрастващите в обществото. За да постигне 

тази си цел и да се радва на успешни резултати, училището следва да се 

стреми към изграждане на партньорства с родителите на децата и другите 

институции от общността, които са приели предизвикателството за 

участие в изграждане на стратегия за успешно развиване на социални 

умения и компетентности. 

 

Социално включващият модел, чиито характеристики са предмет 

на статията, може да се означи (засега) като социално включващ модел на 

устойчиви партньорства. 

Той е обусловен от методологията на изграждането му и може да 

бъде представен в следната схема:  
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Инструменти

Субекти 
(основни 
деятели)

Правила
Целеви групи/ 
общности

Разделение на 
труда 
/отговорности

Задача

 
Схема на социално включващ модел  

на устойчиви партньорства за предотвратяване и преодоляване  

на деструктивни поведенчески тенденции при учениците от 4. – 

5. клас 

 

Партньорството при този социално включващ модел има шест 

основни елемента: задача, инструменти, субекти, правила, общности 

(целеви групи) и разпределение на отговорностите. 

• Задача – отнася се за реализирането на дейност, обект на общите и 

конкретни цели на партньорството. Необходимо е при едно 

партньорство да се постави конкретна и реалистична задача за 

изпълнение от заинтересованите страни; 

• Инструменти – инструмент е всяко материално или концептуално 

средство, което спомага за изпълнение на задачата; 

• Субекти – субектите са преките участници или заинтересованите 

страни в партньорството; 
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• Правила – правилата са задължения, които заинтересованите 

страни приемат да спазват в партньорските си взаимоотношения. 

Те се договарят предварително преди реализирането на 

партньорски дейности. Възможно е предоговаряне на правилата в 

процеса на партньорството; 

• Общности – тази категория се отнася до непреките участници в 

партньорските взаимоотношения. Целевите групи на партньорите 

са едни от основните непреки участници. Други участници биха 

могли да бъдат институции или трети страни, с които се налага 

контактуване – макар и не партньорско – за реализирането на 

партньорската дейност; 

• Разпределение на отговорностите – отнася се за това кой какви 

ангажименти има за реализиране на партньорската дейност. По 

друг начин казано, фокусът е върху разпределението на 

отговорностите за реализиране на партньорската дейност. 

Посочените елементи са взаимно свързани и изграждат система на 

партньорството.  

Тезата на този модел е, че за да бъде партньорството устойчиво, е 

необходимо да има координация, синхрон и кохезия между елементите в 

системата на партньорство. Заинтересованите страни е необходимо да 

работят върху елементите на системата, за да постигнат такъв синхрон. На 

първо място, ако някой от елементите липсва, то би следвало да се 

положат усилия той да се внедри в системата. Например, ако едно 

партньорство е ново и партньорите не разполагат с никакви правила за 

взаимодействие, то те следва да си изработят такива правила. Освен това, 

партньорите следва да си подбират такива инструменти, които да не 
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противоречат на правилата или на задачата и т.н. Ако има противоречие 

между елементите на системата, партньорите следва да го преодолеят. 

Необходимо е да се уточни, че настоящият модел включва набор от 

предложения за това какво се изисква да включват основните елементи на 

„триъгълника на партньорството”. Важно е да се знае, че партньорите или 

потенциалните партньори имат свободата да подбират от набора от 

предложения в зависимост от спецификата на тяхното включено и 

включващо партньорство. Моделът не предвижда използване на всички 

предложения в едно партньорство „на всяка цена”, но изисква 

целенасочена работа от страна на партньорите за подбор на адекватните 

предложения или изработка на липсващи елементи на тяхната партньорска 

система с цел по-ефективни взаимоотношения.  

 Един от основните плодоносни ефекти на модела е този на 

сътрудничеството. 

 От своя страна стратегията на сътрудничество, за разлика от 

стратегията на съперничество, развива ценностно и 

нормативно значимата социално включваща кохезия. 

Към кохезията, или сплотеността като социално явление, проявяват 

интерес изследователи – представители на различни научни направления. 

Те търсят отговор на въпроса за съдържателния източник на сплотеността 

– социален ли е, или е индивидуално-психически. Според М. Андреев 

„характерът и съдържанието на дейността на групата формира 

сплотеността. Групата не е само емоционално-комуникативна общност, в 

която сплотеността е пряка проекция на количеството на връзките и 

контактите. Честотата на взаимодействието не дава възможност да се 

преценява качеството на сплотеността” (Aндрeeв 1988: 67). Сближаването 

на членовете на дадена група всъщност е следствие на отношение между 
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ценностните ориентации, мненията, нагласите на отделните членове към 

извършваната дейност. Видът дейност на групата е критерий за 

обособяването и формирането на едни или други отношения в нея.  

Според П. Радев груповият процес на учене е промяна на 

поведението на учениците вследствие на ситуация на социално 

взаимодействие в дименсии: податливост, идентификация и присвояване. 

Първата дименсия той определя като съгласие за взаимно влияние, втората 

– като идентификация с партньорите, а третата – като овладяване на опит 

чрез „дидактическо пренасяне” на знания и умения между членовете на 

групата. При първата дименсия се апробират нови начини на поведение 

(податливост); при втората дименсия е налице виждане на себе си от 

гледна точка на партньора (идентификация) и при третата дименсия – 

упражняване на овладени модели в ситуации извън училище (Радев 2007: 

53). 

 Съществен акцент в социално включващия модел се 

отрежда на педагогическата подкрепа за развитие на 

емпатия. Х. Спенсър пише в книгата си „Доброто и лошото 

поведение”, че емпатията заема съществено място при 

ограничаване на агресивността в различните й форми. Тя й 

влияе като: създава чувствителност към страданието на 

другия, преживяването на чуждото страдание поражда 

чувството на състрадание; измества гнева, враждебността, 

отвращението; запазва другия в обсега на близостта, което 

ангажира детето с предпазване от агресивни действия; 

разкрива другия като ценен другар, което изключва 

нараняването; открива възможност за решаване на 

сблъсъците (Спенсер 1899: 67). 
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Онова, което се случва на детето през първите години от живота му, 

е отзвук на моделите на и във обществото и същевременно се проектира 

(пренася) върху обществото. Към това основно заключение насочва и 

дефинирането на социалното включване, дадено по-горе. Психозите, 

наркоманията, престъпността – всички те са шифрован израз на най-

ранния опит. Това познание най-често се оспорва или се приема само с 

интелекта, докато практиката (политическата, юридическата или 

психиатричната) все още остава водена в много висока степен от 

средновековни представи, богати на проекции на злото, тъй като 

интелектът не стига до емоционалните сфери. 

Овладяването и предотвратяването на деструктивните нагласи сред 

учениците на фона на агресията в обществото и деструктивните примери 

за подрастващите трудно би било управляемо без социално включващи 

партньорства, самите те пример за конструктивен начин на живот заедно. 
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Abstract: A part of the activity of Prevention addiction information 

center of City council for drug substances in Stara Zagora municipality, in 

which students at the age of 15-18 are trained to apply the “Peers educate 

peers” method, is discussed in the article. The content of the three thematic 

modules is presented through which the trainees acquire knowledge and skills 

for drug addiction prevention among their peers. The aim of this education is 

the realization of a program which includes the training of school therapists, 

teachers, parents and other specialists to effectively counteract the drug 

addiction among teenagers. 
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Key words: „Peers educate peers“, students at the age of 15–18, 
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По данни на Националния фокусен център за наркотици и 

наркомании през 2012 г. разпространението на употребата на канабис в Р. 

България се е увеличило значително в сравнение с предходни години. 

Изследването сочи, че едва 4,4% от общото население на възраст между 15 

– 64 години през 2005 г. са употребявали канабис поне веднъж в живота си, 

през 2007 г. този процент е 5,6%, а през 2012 г. е нараснал на 7,5%. 

Относителните дялове на употребилите канабис сред населението 15 – 64 

години в страните от Европейския съюз показват, че България се нарежда 

на 25-то място сред тях по този показател. Изследване на честота на 

употребата на канабис през същия период сочи, че около 120 000 българи 

на възраст 15 – 64 години са употребявали канабис през последния месец, 8 

– 9 000 от тях – ежедневно (Национален фокусен център за наркотици и 

наркомании, 2013). ІX-та експертна среща по Националния доклад на 

България‘2013 очертава тревожната тенденция на постепенно увеличение 

на употребата на канабис както сред общото, така и сред младото 

население. В същия доклад се посочва, че се повишава броят на учениците, 

употребили незаконни наркотични вещества поне веднъж в живота си 

(Национален фокусен център за наркотици и наркомании, ІX експертна 

среща по Националния доклад на България‘2013). По данни на Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) всяка година 1/10 от 

лишените от свобода са проблемно употребяващи наркотични вещества, а 

през последните четири години има увеличение на децата, извършители на 

престъпления, свързани с наркотици (Министерство на вътрешните работи 

и Национален фокусен център). 
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Колева, Стоянов и др. автори определят наркоманията като една 

сравнително нова епидемия и бедствие, застрашаващи най-вече младежка 

възраст. Считат, че сериозността и негативната тенденция на 

разпространение изисква погледа и подкрепата на обществото като към 

хора, нуждаещи се от помощ, доброта и разбиране. 

Основните фактори, които оказват влияние за употреба на 

наркотични вещества, безспорно са семейната среда, приятелското 

обкръжение и пр. В последните години проблемът засяга все повече 

образовани и социално-интегрирани лица. Причина за появата му може да 

бъде лична или семейна трагедия, загуба на близък човек; влияние на 

връстниците, социума, университетската среда; слаба воля, неустойчив, 

несамостоятелен характер; забързаният и динамичен живот (Колева, 

Стоянов 2010: 12). 

Зависимостта от наркотични вещества е болест. Зависимостта 

е регистрирана в Международната статистическа класификация на 

болестите и проблемите, свързани със здравето (Десета ревизия) (МКБ-10, 

Азбучен указател на болестите и същността на нараняванията). 

Определението за зависимост на Световната здравна организация е: 

„Психическо и понякога физическо състояние, резултат от 

взаимодействие между един организъм и дадено вещество, 

характеризиращо се с поведенчески и други реакции, които винаги 

включват непреодолим стремеж да се взема това вещество 

продължително или от време на време, за да се изпитат неговите 

психически ефекти, или за да се избегне дискомфортът от неговото 

отсъствие“ (Световна здравна организация). 

В специализираната литература се разграничават понятията 

употреба и злоупотреба. За употреба се приема нередовно, инцидентно 
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приемане на дрога, като все още не се е стигнало до увреждания на тялото 

и психиката, докато злоупотреба е т.нар. вредна употреба, при която 

приемането на наркотици е редовно и е съпроводено с физически и 

психически увреждания (Фотев 2005: 268). Специалистите твърдят, че 

абстиненцията буквално означава въздържание; прекъсване на 

приемането на дадено психоактивно вещество след период на 

продължителна употреба. Разглеждат абстинентния синдром като 

съчетание от болестни симптоми, които настъпват при абстиненция; 

наблюдава се след приемане на вещества, които предизвикват зависимост. 

Според тях психическата зависимост е зависимост, при която липсата на 

желаното вещество не води до болестни промени, а само до психически 

дискомфорт, който обаче може да бъде изключително силен. Физическата 

зависимост определят като зависимост, при която липсата на желаното 

вещество води до поява на болезнени симптоми, свидетелстващи за 

разстройство на целия организъм; освен всичко това, тя винаги е 

съпроводена и с психическа зависимост (Колева, Стоянов 2010: 181 – 182). 

 

Превенцията като основен фактор срещу употребата на 

психоактивни вещества 

Превенцията е комплекс от инициативи, дейности и политики, 

които се реализират за предотвратяването на даден здравословен проблем. 

Основна нейна цел е да повиши информираността на обществото, 

родителите, учителите и децата по проблема наркозависимост, да подобри 

общественото и психическото здраве. В Плана за действие като част от 

Националната стратегия за борба с наркотиците са предвидени различни 

програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични 

вещества: 
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• програми за родители; 

• програми за учители; 

• програми към младите хора, които са застрашени от 

употребата на наркотични вещества; 

• програми за превенция на общинско ниво; 

• програми за общността; 

• метадонови програми (Национална стратегия за борба с 

наркотиците). 

На общинско ниво функционират превантивно-информационни 

центрове към Общинските съвети по наркотични вещества, които 

осигуряват реализацията на тези програми. 

На територията на община Стара Загора има открит Превантивно-

информационен център (ПИЦ) по зависимости, който работи върху 

изграждане на устойчив и ефективен модел за превенция, терапия, 

рехабилитация, ресоциализация на хора с проблеми вследствие употребата 

на психоактивни вещества. За да има постигнати добри резултати, ПИЦ по 

зависимости осъществява взаимодействие в мрежа съвместно с различни 

институции и неправителствени организации основно със сектор 

„Пробация“ към ОЗ „Изпълнение на наказанията“, Местна комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетните и на непълнолетните, 

насочващи за работа в Центъра деца, които употребяват или имат 

проблеми с психоактивните вещества. 

Конкретните задачи на ПИЦ са: 

● разработване и прилагане на програми за превенция на 

употребата на наркотични вещества; 

● организиране на подходящи инициативи и алтернативни форми 

за осмисляне на свободното време на младите хора; 
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● издаване на информационни материали; 

● превантивна, консултативна и арттерапевтична работа; 

●активно и целенасочено включване на училището и на учениците 

в дейността с цел добра информираност; 

● провеждане на семинари и обучения по темите за превенция в 

помощ на ученици, учители, родители, педагогически съветници и 

училищни специалисти; 

● координиране и методическо ръководство на превантивните 

дейности в учебни заведения на територията на областта; 

● съдействие за преодоляване на наркотичната зависимост и за 

ресоциализация на зависимите; помощ за намаляване на търсенето на 

психоактивни вещества и за изграждане на позитивно отношение към 

здравословния начин на живот и др. 

Към ПИЦ по зависимости в гр. Стара Загора от м. април 2013 г. 

работи и Младежки общински съвет по наркотични вещества, чиито 

членове са ученици – представители от всички училища на територията на 

общината. Във фокуса на дейността на Младежкия общински съвет е 

разширяването на информираността на младите хора по проблемите на 

зависимостта; придобиването на умения за разпознаването й и 

установяване наличието на натиск от страна на връстници; провеждането 

на тренинги по подхода „Връстници обучават връстници“, обсъждане на 

алтернативни активности за оползотворяване на свободното време и др. 

Осъществените през 2014 г. от ПИЦ по зависимости кампании за 

превенция на употребата на психоактивни вещества са: 

● Превантивно обучение на ученици по метода „Връстници 

обучават връстници“, слоган на кампанията „Животът не търпи 

заместители“, партньори при реализиране: младежи доброволци от 
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Младежки общински съвет по наркотични вещества, училищни 

ръководства, педагогически съветници; 

● „Свободата да избираш“, слоган на кампанията „Крачка към 

правилния избор“, партньори при реализиране: Младежки общински съвет 

по наркотични вещества и РЗИ; 

● Младежки хепънинг „14 февруари – ден за любов, вино ... и 

още нещо“, слоган на кампанията „Жени и вино, вино и жени!“ е казал 

мъдрецът. Но жените искат от мъжете любовта, а не пиянството им!“, 

„Психоактивните вещества не са нашият свят!“ – част от програмата 

„Алтернативи на зависимите поведения от психоактивни вещества“, 

партньори при реализиране: отдел „Образование, младежки дейности и 

спорт“, Младежки общински съвет по наркотични вещества, Младежки 

дом, Младежки общински съвет; 

● Кампания „Жените и алкохолът“, слоган на кампанията „Да 

помислим за нея – ЖЕНАТА“, партньори при реализиране: РЗИ, дирекция 

„Бюро по труда“, сектор „Пробация“ към ОС „Изпълнение на наказанията“, 

Център за наука, култура и изкуство, МОбСНВ, дневен център „Козма и 

Дамян“; 

● Кампания „Отново заедно за Великден“ – Ден на отворените 

врати и великденска работилница, слоган на кампанията „Заедно да 

пременим великденското ни дърво с шарени яйца“, част от програмите 

„Алтернативи на зависимите поведения от психоактивни вещества“ и 

„Осмисляне на свободното време – заедно можем повече“, партньори при 

реализиране: Клуб на етносите – Стара Загора, СНЦ „Руски клуб“ – Стара 

Загора, Военен клуб, ДДЛРГ „Незабравка“ – Стара Загора, Школа за 

фолклор на етносите към ЦНКИ, Школа за приложни изкуства към ЦНКИ, 
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Ресурсен център – Стара Загора, Център за работа с деца „Аз мога“, 

Вокална група „Звънчета“; 

● Кампания „Ние и психоактивните вещества“. Конкурс за 

създаване на видеоклип и мултимедийна презентация на тема: 

„Психоактивните вещества: илюзии, страдание, престъпност“, слоган 

на кампанията „Аз мога да застана срещу зависимостта от психоактивни 

вещества“, част от програмата „Алтернативи на зависимите поведения от 

психоактивни вещества“, подкрепа на Международния ден за борба със 

злоупотребата на наркотици и наркотрафика – 26 юни, партньори при 

реализиране: Общински съвет по наркотични вещества, РИО – Стара 

Загора, сектор „Пробация“ към ОС „Изпълнение на наказанията“, 

Младежки общински съвет по наркотични вещества, печатни и електронни 

медии; 

●Кампания „Въздействието на наркотичните вещества върху 

водачите на моторни превозни средства“, обучение на служители от 

сектор „Пътна полиция“, слоган на кампанията „Чрез информираност за 

по-ефективна работа на пътя“, договор за съвместна превантивна 

дейност между МЗ и МВР; 

● Кампания „Усмивкова терапия – ІV“, отбелязване на 

Международния ден за борба срещу злоупотребата с наркотици и 

наркотрафика – 26 юни, слоган на кампанията „Да на усмивката – Не на 

зависимостта!“, част от програмите „Алтернативи срещу зависимите 

поведения от психоактивни вещества“ и „Мрежа срещу дрогата“, 

партньори при реализиране: МКБППМН, РЗИ, Младежки ОбС по 

наркотични вещества, сектор „Пробация“ към ОС „Изтърпяване на 

наказанията“, певчески и музикални формации на читалище „Родина – 

1860” и на ЦНКИ (МТТ „Маргаритки”, Спортно-мажоретен състав, ДФА 
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„Траянци”, Състав за художествено слово, джаз балет „Каприз”, Народен 

хор „Жарава”, ДТС „Зорничка”, Детска музикална формация „Звездопад”, 

спортни клубове (клуб по художествена гимнастика „Импала”, клуб по 

кикбокс, прабългарска школа за оцеляване „Бага-тур”); 

● Кампания „Искам да кажа „НЕ!“ – тренинг – обучение за 

проява на асертивно поведение (арттерапия и ролеви игри), слоган на 

кампанията „Аз съм отворен, поемам риск и съм отговорен за 

собственото си поведение!“, част от програмите „Алтернативи срещу 

зависимите поведения от психоактивни вещества“ и „Семейно образование 

и консултиране. Осмисляне на свободното време – заедно можем повече“, 

партньори при реализиране: Общински съвет по наркотични вещества, 

МКБППМН, Младежки общински съвет по наркотични вещества; 

● Обучителна среща „Заедно към по-добра трудова заетост“, 

слоган на срещата „Подкрепа за хора без посока“, „Бъди добротворец!“, 

част от програмата „Интерактивни обучения, базирани на метода на 

преживяното“, партньори при реализиране: НПО „Академия на успеха”, 

ОбСНВ, МОбС по наркотични вещества, Тракийски университет, дирекция 

„Бюро по труда” – Стара Загора, ПГ по облекло и хранене „Райна Княгиня” 

– Стара Загора; доброволци от 12 европейски държави: Италия, Франция, 

Испания, Турция, Македония, Румъния, Хърватия, Гърция, Кипър, 

Словакия, Дания и България; 

● Кампания „За отговорното родителство и наркотиците“ – 

четиристранна среща разговор с родители, специалисти, медии, деца 

под надслов „Познаваме ли децата си?“, слоган на кампанията 

„Наркотиците не управляват живота и в него няма място за тях“, част 

от програмата „Семейно образование и консултиране. Осмисляне на 

свободното време – заедно можем повече“, партньори при реализиране: 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           123



ОбСНВ, Младежки ОбС по наркотични вещества, Отдел „Образование, 

младежки дейности и спорт” на Община Стара Загора, РИО – Стара Загора, 

дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, сектор „Пробация” към ОС 

„Изтърпяване на наказанията”, РЗИ, МКБППМН, Център за кариерно 

развитие, Международен младежки център за работа с деца и младежи в 

риск, ДПБ „Д-р Георги Кисьов” – Раднево, психолози, психоаналитик, 

педагогически съветници, печатни и електронни медии, родители на деца с 

проблемно поведение. 

 

„Връстници обучават връстници“ като метод за превенция 

Целева група на превантивния метод „Връстници обучават 

връстници“ са 14 – 18-годишните ученици. Прилагането му цели създаване 

у обучаваните на личностни умения за вземане на решения в проблемни 

ситуации. Стремежът е да се развият способности за критично мислене, 

рационално управление на свободното време, правилна и точна преценка 

на риска и др. Най-значимо сред тях е изграждането на умение за асертивна 

съпротива на връстниците при натиск за употреба на психоактивни 

вещества – произтича от характерната за възрастта 14 – 18 години проява 

на различни психо-поведенчески особености като: желание за поемане на 

риск в критични ситуации; мисленето „тук и сега“; възприемане на 

правилата, направени, за да бъдат нарушени; подражание на чуждия 

пример и др. Доказано е, че в тази възраст най-често се посяга към 

непознатото и започва неосъзната по отношение на вредите употреба. 

Като мотиви за първоначалната употреба на психоактивни 

вещества най-често се посочват: 

• стремежът за групова идентификация, често под влияние и 

натиск от страна на връстници; 
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• присъщото за тази възраст любопитство; 

• проблеми в семейството или в училище; 

• отключени чувства като празнота, отегчение, самота и др. 

В реализиращата се в ПИЦ по зависимости към Общински съвет 

по наркотични вещества – гр. Стара Загора програма подготовката на 

бъдещите обучители се провежда в три модула. 

Първият модул е насочен към усвояване на умения за правилна 

оценка на рисковите ситуации за предпазване от опасностите на чуждото 

влияние. Особено внимание се отделя на тренингите, чрез които 

практически се развива опитът за преодоляване на агресивния начин на 

общуване, заменянето му с асертивен. Дейностите в този модул разширяват 

знанията на обучаваните за зависимостта както във физиологически, така и 

в социално-психологически аспект. Ситуационното моделиране 

(решаването на проблемни задачи), осъществено чрез работа в малки 

групи, е в основата на подготовката за справяне с критични ситуации. 

Разиграват се казуси за начина на „зарибяване“, първа употреба и пр.; за 

възможностите за осъществяване на обратна връзка между обучителя 

„връстник“ и обучавания „връстник“. Обсъждат се програми и добри 

практики за превенция, като всеки от участниците в обучението има 

възможност да се включи в дискусията, изразявайки своето мнение, 

информация, опит. 

Вторият модул е с акцент върху междуличностното общуване и 

работата в екип. Целта на обучението е повишаване на уменията за 

вербална и невербална комуникация, подобряване на качества като 

наблюдателност и разбиране на скритите послания на езика; знания за 

оказване на психологическа подкрепа на връстника, употребил 

психоактивно вещество. Тренингът е насочен към развиване на умението за 
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активно слушане и способност за поддържане на непрекъсната обратна 

връзка чрез перифразиране на чутото. Придобиват се умения за Аз-

послание; емпатия към проблемите на другия; разиграват се ситуационно-

ролеви игри, подобряващи екипното взаимодействие; умения за използване 

на методи за работа с връстници. 

Последният етап на модула (експертният) в същността си е 

контролен. Пред супервайзери участниците представят авторска концепция 

на програма за обучение. Крайната оценка на готовността за работа в 

реална среда е комплексна и следствие от взаимносвързани методи, чрез 

които се оценява цялостният процес на обучение и неговите компоненти – 

водещи, работни и битови условия, използвани методи, поставени цели и 

задачи. 

Чрез прилагане на метода „Връстници обучават връстници“ се 

цели той да стане част от програма, включваща обучението на учители, 

родители, различни специалисти, работещи в областта на зависимостите, 

педагогически съветници, родителско настоятелство и пр. 

Защо точно този метод? При подбора на методите и средствата за 

обучение се отчита фактът, че колкото по-ангажирани са обучаваните в 

образователния процес, толкова повече информация и умения те ще усвоят 

и ще имат възможност да практикуват и да се упражняват. Разнообразието 

от методи прави образователния процес по-ефективен и съзидателен и дава 

възможност на обучаваните да бъдат провокирани към преживявания, 

мисли, чувства и да променят отношения, ценности, нагласи. 

Счита се, че според ефективността на учене педагогическите 

методи се подреждат в „Пирамида на ученето” (Колева, Н. 2002: 96 – 98). 

На върха, в най-тясната част на пирамидата, са старите, традиционни, 

стандартни, пасивни методи с най-нисък процент на запаметяване – 
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лекцията и беседата (5%). Като структурирано и организирано 

представяне на знания лекцията е бърз начин на предаване на 

необходимата информация. При нея обучаващият преподава, а обучаваният 

усвоява; той е в ролята на пасивен слушател и консуматор на информация, 

поради което ефективността е ниска особено когато лекцията е 

отегчителна, безинтересна, изнесена монотонно, без интонация и чувство. 

Тя задължително се прилага с другите методи за обучение. 

Четенето (самостоятелно или групово) е по-предизвикателен 

метод, но и при него, както при лекцията, се отчита ниска образователна и 

възпитателна ефективност (10% запаметяване), поради което е по-добре да 

се комбинира с другите методи. 

Аудио-визуалното обучение е с ефективност на запаметяване и 

учене 20%. Използваните средства (CD, DVD, видеопрезентации, филми и 

др.) спомагат за затвърдяване на идеите, представени в лекцията или от 

прочетеното. Ако те са съпроводени с обсъждане, могат до голяма степен 

да активизират и стимулират обучаваните, да ги провокират към 

преживявания, чувства, мисли и да променят ценности. 

Демонстрацията (онагледяването) чрез табла, транспаранти, 

постери, диплянки, илюстрации и др. спомага за по-цялостното 

възприемане на преподаваните знания, поради което ефективността й 

възлиза на 30%. 

Дискусионните методи – групова дискусия, мозъчна атака, 

казуси, проблемни ситуации и др., прилагани при обучаваните, постигат 

50% запаметяване. Чрез тях събитията се поднасят по интригуващ и 

предизвикателен начин в среда, която създава възможност те да бъдат 

контролирани, наблюдавани и обсъждани; увеличава се саморазкриването 

и себеразбирането; по-ефективно се използват собствените възможности в 
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сложни житейски ситуации. Дискусиите предполагат обучаваните да 

споделят идеи, чувства, мисли по дадена тема; спомагат за обогатяване 

откъм идеи; осигурява условия за изслушване, за сверяване на мнения, 

схващания, убеждения; за обмяна на опит между връстници. Провеждана в 

условия на равнопоставеност, доверителност и сигурност, дискусията 

разрешава на всеки един участник в нея да вземе думата, да бъде 

внимателно изслушан и разбран. 

Мозъчната атака позволява на обучаваните да правят коментари, 

да предлагат алтернативи и варианти за решения по даден проблем, без да 

се страхуват, че ще бъдат оценявани и критикувани, а това е много добър 

начин за премахване на напрежението и допринася за генерирането на 

идеи. 

Казусите и проблемните ситуации са описания на отделни 

случки и постъпки, свързани с наркозависимостта, които стават база за 

дискусия. По този начин се дава възможност на групата да изследва и 

сравнява ценности, мнения и съображения, събитието да се осмисли и 

преработи отвътре чрез мисли, чувства и преживявания и да остане в 

индивида като лично преживян опит. 

Упражненията чрез практика, наречени още ролеви игри или 

проиграване на ситуацията, имат процент на ефективност 70%, тъй като 

на обучаваните се дава възможност не само да изследват своите чувства, 

мисли и действия, но и да оценят на практика способностите си да се 

справят със ситуацията. 

Обучаването на връстниците „peer education” има най-висока 

ефективност на възприемане (90%), тъй като се знае, че доверието във 

връстниците е най-голямо и най-успешно и бързо могат да се променят 
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нагласи, възгледи и поведение, а от друга страна, връстникът „пиър 

обучител” сам запомня и осмисля голяма част от материята. 

Превантивно-информационен център по зависимости към 

Общински съвет по наркотични вещества приема традиционните лекция, 

беседа, четене като изпитани средства за получаване на нова информация, 

но в дейността си извежда на преден план нестандартните, активни методи 

и средства, където обучаваният се поставя в „актуална ситуация” и въз 

основа на собствените преживявания, мнение и опит в хода на дискусията 

сам достига до проблема, прави избори, предлага варианти за решения за 

излизане от ситуацията или променя поведението си. Постигнатите до този 

момент резултати в обхванатите в община Стара Загора голяма част от 

основните и средните училища са в подкрепа на доказаната негова 

ефективност. 
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Един от най-древните градове в Европа – Стара Загора, е 

разположен на място, където се пресичат пътищата на много цивилизации. 

Благоприятните природо-географски условия стимулират възникването на 

първите уседнали селища през VII-VI хил. пр. Хр. Градът последователно 

е населяван от траки, елини, римляни, славяни, българи и турци, които 

оставят след себе си множество културно-исторически паметници – 

свидетелства за добре развити цивилизации. 

Към днешна дата в резултат на развитието на туризма в Стара 

Загора може да се наблюдава културен, социален и екологичен ефект. При 

организирането на културни прояви, каквито са например ежегодния 

Кукерски фестивал, зимният и летният Фестивал на оперното и балетно 
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изкуство, се създават условия за превръщане на туриста в участник в 

представлението. 

Фестивалите са масово разпространена социална практика. Те са 

конкретно свидетелство, че в културата продължават да съществуват 

явления, за които се говори често, без да са помислени като научни 

термини и понятия. Показателно е, че до този момент липсват цялостни и 

задълбочени изследвания за фестивалите не само в нашата, а и в 

чуждестранната литература. Фестивалният туризъм представлява един от 

най-бързо развиващите се сектори на целия туристически отрасъл. 

Свързаните с определени събития пътувания са изключително популярни 

и са резултат от повишената необходимост от преживявания. Тук става 

въпрос за специално инсценирани събития, чиито основни характеристики 

са неповторимост, краткотрайност, рядкост, така че се отличават от 

останалите естествени и постоянни културни предложения. Културното 

им многообразие обхваща различни събития в областта на музиката, 

театъра, изкуството и религията, както и традициите, обичаите, науката, 

техниката и медиите. Все повече региони виждат в събитийния туризъм 

възможността чрез големи и мащабни проекти да привлекат вниманието и 

интереса към себе си, с което да увеличат своя културен капитал. Особено 

при местности с нисък естествен културен потенциал това води до 

привличането на повече посетители и увеличаване на икономическите 

приходи (Кутин 2004: 12 – 21). 

Настоящото проучване е осъществено в период, в който 

туристическата индустрия е поставена пред затруднения. Ниските доходи 

на населението снижават обема на отделените средства за култура като 

цяло. В тази връзка Фестивалът на оперното и балетно изкуство има своя 

аудитория, но от направените анализи става ясно, че трябва да се намерят 

механизми за разширяване на тази аудитория. 
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Изграждането на новия образ на операта  изисква вярна оценка на 

актуалните тенденции в развитие на обществото и на неговото отношение 

към оперното изкуство като динамичен сектор на културата в условията 

на масово потребление. Очертаването на специфичните проблеми в 

оперното дело е невъзможно без обвързването му с демографските, 

социологическите, социално-психологическите аспекти на средата, в 

която се осъществява дейността на операта. Едно добре действащото 

законодателство би било от голяма полза за нейното бъдещо развитие (не 

е без значение законодателното стимулиране на спонсорирането на 

оперната дейност). Оперният мениджмънт обръща внимание на оперния 

продукт в условията и възможностите на създаването му, предлагането 

пред публика и неговото потребление. Това е възможно благодарение на 

съвкупността от средства, с които разполага оперното изкуство, за да 

създаде, съхрани и разшири своя пазар и своята публика. 

Оперният  продукт трябва да има подчертани свойства на пазарен 

обект, за да участва реално в стоковия пазар. Мениджърските умения и 

маркетинговите усилия са насочени в посока обществото да прояви 

интерес към продукта, за обогатяване на културните ценности – както за 

задоволяване на любопитството, така и за удоволствие. Проучването на 

пазара и адекватната реакция на неговите нужди е задължително условие 

за създаване на търсения образ на оперното изкуство. Оперното изкуство 

може да бъде не само потребител, но и генератор на икономически изгоди. 

Целта на настоящата разработка е да се проследи и изследва 

развитието на специализирания вид фестивален туризъм в град Стара 

Загора по примера на Фестивала на оперното и балетно изкуство, който се 

организира ежегодно два пъти през годината. 

Хипотезата на изследването, че Фестивалът на оперното и 

балетно изкуство в Стара Загора е неделима част от общия туристически 
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пакет на града, е поставена на допълнителна проверка чрез анкетно 

проучване. 

Предмет на изследване е дейността на Държавна опера – гр. 

Стара Загора и организираните от нея оперни и балетни постановки по 

време на Фестивала на оперното и балетно изкуство, който се организира 

ежегодно на територията на града. Обект на изследване са посетителите 

на фестивала и населението от Старозагорско, които са склонни да 

похарчат повече средства в дните, в които се провежда фестивалът с цел 

задоволяване на естетическите им потребности. 

Фестивалът на оперното и балетно изкуство в Стара Загора има 

дългогодишна история. През 1967 г. по инициатива на обществеността, 

градската управа и ръководството на Старозагорската опера се провежда 

първият музикален фестивал Декемврийски музикални дни. С 

откриването на новата оперна сграда през 1971 г. музикалният фестивал се 

превръща във Фестивал на оперното и балетното изкуство. Оттогава той 

си остава единственият специализиран музикален фестивал с водещо 

място в културния живот на страната. Със своята специфика години наред 

той привлича видни творци и специалисти в областта на операта и балета. 

Това дава възможност за провеждането в дните на фестивала на 

теоретични конференции, семинари, дискусии и обсъждания, както на 

представените постановки, така и на показаните тук за първи път 

произведения – самият фестивал е инспирирал създаването на нови 

творби. Заедно с това се организират и други съпътстващи културни 

прояви като срещи с композитори и изпълнители, творчески портрети, 

рецитали и други камерни изяви, художествени изложби. 

Чрез пряко стандартно интервю бяха анкетирани 30 посетители 

на фестивала.  
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Анализ на получените резултати 

 

 
Фигура 1 

 

Най-голям процент се отрежда на посетителите с месечен доход 

между 300 лв. и 500 лв. (33%), както и на хората с доход по-нисък от 300 

лв. (33%). Въпреки ниските доходи, които получават, трябва да се 

отбележи, че това са хора редовни посетители на фестивала, верни 

почитатели на оперното и балетно изкуство, които високо оценяват 

събитието и винаги биха отделили средства за подобен вид изкуство. 

Малко по-нисък е процентът на хората с доходи между 500 – 1000 лв. 

(27%), а сред анкетираните с най-нисък процент се оказаха зрители с 

доходи над 1000 лв. 
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Фигура 2 

 

Фестивалът на оперното и балетно изкуство и спектаклите на 

Държавна опера Стара Загора са посещавани най-много от работещите 

хора (70%). Този вид изкуство е предпочитано предимно от хора със 

социален статус „работещ”, защото самите спектакли изискват 

изразходване на повече средства и това предполага по-скъпи входни 

билети. Броят на учащите посетители и посетителите в пенсионна възраст 

е по-малък, но не и незначителен процент (от тях учащи – 17% и 

пенсионери – 13%). За този тип посетители има облекчения в цената на 

входния билет с цел това събитие да бъде достъпно и за тях. Целта на 

организаторите е да се вкарат в залата по-голям брой ученици, да бъдат 

запознати с оперното и балетно изкуство, което би довело до тяхното 

културно обогатяване. Затова напоследък се набляга повече на детските 

постановки, за да привлекат интереса на малки и пораснали  деца. 
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Фигура 3 

 

Стара Загора е град с традиции във фестивалното изкуство, 

следователно неговите жители, а и гостите на града са запознати със 

случващото се с културните събития на старозагорската сцена. Подобни 

резултати са изведени и в следващата диаграма от настоящото проучване. 

Хората, които посещават редовно Фестивала на оперното и балетно 

изкуство, са 83%, което показва една изключително голяма 

заинтересованост от страна на посетителите. Но дори и някой да не е 

присъствал на Фестивала на оперното и балетно изкуство, то поне е чувал 

за него. 
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Фигура 4 

 

В Стара Загора се намира сградата на най-голямата 

извънстолична опера, която след опожаряването си през 1991 г. отново 

отвори врати преди няколко години. Това предполага интереса на 37% от 

анкетираните да продължават да гледат спектакли на нейната сцена. Друг 

вид сцена за културни изяви е Античният форум Августа Траяна, който с 

интересната си амфитеатрална сцена предизвиква интереса не само на 

местното население, но и на много туристи. 63% от анкетираните 

предпочитат да посещават спектакли на неговата сцена. 
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Фигура 5 

 

Фестивалът на оперното и балетно изкуство държи много на 

своята оригиналност и на това всеки път да показва нови и различни 

постановки, които да се харесват на публиката. И това вероятно е така, 

тъй като 67% от анкетираните са сигурни, че много им харесва това, което 

се представя на сцената, а други 33% също са останали доволни от 

видяното, но разбира се, имат някои забележки. 

 
Фигура 6 

 

Фестивалът на оперното и балетно изкуство винаги се придържа 

към предпочитанията на своята публика, която иска най-много да гледа 

оперетни заглавия и мюзикъли (25%), почти толкова сериозни оперни 

заглавия (23%) и малко по-малко балетни спектакли (19%) и симфонични 

концерти (8%). 

От направения анализ могат да се изведат следните изводи и 

препоръки:  
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Изводи 

 Посетителите на Фестивала на оперното и балетно изкуство след 

края на всяко представление се връщат обратно в постоянното си 

местоживеене. Все още не са намерени точните механизми на тях 

да им се предостави такъв туристически пакет, благодарение на 

който те биха реализирали и нощувки в местните хотели и средства 

за настаняване. В същото време вследствие на кризата се стига до 

намаляване на посетителите – потенциални туристи, които биха 

реализирали немалко приходи. Те остават да нощуват в домовете 

на приятели и роднини, което ограничава възможността за 

ползване на повече туристически услуги. 

 Слабата реклама е другият от изводите, до които се достига от 

направените анализи. Липсва информираност за случващите се 

събития по време на Фестивала на оперното и балетно изкуство. 

 Положителен момент при организирането на фестивала е, че при 

групови посещения на спектаклите има облекчения в цената на 

билетите, което също до някаква степен привлича вниманието на 

хората.  

 

Препоръки 

 Би могло да се помисли от страна на организаторите на Фестивала 

на оперното и балетно изкуство да осъществят връзка с 

туроператорски фирми, които да доведат  повече туристи на 

спектаклите на операта. Туристическият пакет би могъл да се 

обогати и посещения на други забележителности в града. Целта е 

туристите да съчетаят посещението на повече от една 

забележителности в града и да похарчат повече средства. 
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 На посетителите трябва да им бъдат предложени добри условия те 

да останат да нощуват в града, да опитат от кухнята на 

ресторантите, с които разполагаме, да посетят музеите. 

 Трябва да бъдат по-добре информирани хората от околните градове 

за случващите се събития в града. Повече афиши, рекламни 

брошури на възловите места в градовете. 

В заключение би могло да се подчертае, че Фестивалът на 

оперното и балетно изкуство е уникален антропогенен туристически 

ресурс за развитие на специализиран вид културен, или още фестивален 

туризъм. Развитието на „културна индустрия“ и дейности, насочени към 

посетители и туристи, ще го доближат още повече до потребителите на 

този вид туристически продукт. Предизвикателство е да се намери точната 

пазарна ниша и да се заинтригува вниманието на широката общественост 

в посока на идеята, че град Стара Загора е един от водещите културни 

центрове в страната ни. Фестивалът на оперното и балетното изкуство е 

повод за заслужена местна гордост. Дълг на местната общественост е той 

да се запази и усъвършенства. 
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ОСОБЕНОСТИ НА ИГРОВОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДУЧИЛИЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ИГРАТА 

КАТО ПРИРОДНА НЕОБХОДИМОСТ И СРЕДСТВО ЗА 

ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ СОЦИУМА 
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FEATURES OF GAME INTERACTION IN MODERN  

PRESCHOOLS. PLAYING AS A NATURAL NECESSITY  

AND TOOL FOR INTEGRATION INTO THE SOCIETY 

 

Dimitrina Gocheva 
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Abstract: The game is a leading activity for preschool children. It 

occupies a large part of their daily lives. Taken with the game the children 

explore the surrounding material world, explore nature, train their body and 

mind, and not lastly, they explore the complex world of human relations. The 

role of the teacher relies on good pedagogical practice and theoretical role of 

the game to help socialization of modern children. 

Key words: game, game activity, game relationships, socialization, 

ontogenesis, phylogenesis 

 

Теоретични постановки 
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Играта е дейност, присъща както на децата, така и на 

възрастните. В нея човек изразява себе си. Според Платон (427 – 347 пр. 

Хр.) в играта можеш за един час да опознаеш човек по-добре, отколкото 

при разговор в продължение на една година.  

От край време играта е натоварена с двойна функция. От една 

страна, задоволява природните нужди на човека, израз е на вроденото му 

любопитство и необходимостта от нови впечатления и преживявания. От 

друга страна, тя служи за социализация, за сплотяване на членовете на 

даден колектив, племе, благодарение на нея се развива умение за 

коопериране с другите, децата преодоляват егоцентризма и се учат да 

уважават другия, да се придържат към правила, придобиват умение да 

поставят на мястото на другия, да съпреживяват чувствата му. Развиват 

способност за емпатия. 

Изследвайки детските игри, Люблинска стига до извода, че най-

голямо влияние върху детското развитие оказват свободните игри. Те 

качествено се отличават от дидактическите и дори от игрите с правила, 

провеждани от възпитателя във физкултурните занимания. „Важно е да не 

потискаме интереса, замисъла, инициативата на самите деца и 

едновременно с това е необходимо мъдро да ръководим играта, за да 

използваме максимално тази най-ценна дейност на децата от 

предучилищна възраст за тяхното всестранно развитие. За да ръководим 

играта, трябва да познаваме нейната природа” (Люблинская 1975). 

Феноменът игра привлича интереса на нидерландския историк и 

културолог Йохан Хьойзинха. В изследванията на Йохан Хьойзинха, 

отнасящи се до играещия човек – Homo ludens, отново преоткриваме 

двойствената същност на играта: заложеността й като природна 

необходимост и потенциала й на средство за приобщаване към 
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обществото. Хьойзинха определя играта като „първична човешка 

функция“ и „един от фундаменталните духовни елементи на живота“. Но 

играта е и главен културообразуващ фактор. „Културата в по-ранните й 

фази се играе. Тя не се ражда от играта като жив плод, който се отделя от 

тялото на майката, а се развива в играта и като игра.“ Дефиницията, която 

Хьойзинха дава на играта, гласи, че играта е действие, което протича в 

определено ограничено място, време и настроение. То се извършва в 

определен ред, спазващ дадени доброволно приети правила, извън сферата 

на материалната полезност или необходимост. Игровото настроение е 

настроение на възторг и изолираност независимо дали играта е свещена, 

просто празнична или за забава. Действието се съпровожда от чувства на 

възвишеност и напрежение и предизвиква радост и отмора (по Паси 1987). 

Играта има значима роля за обществото, за културата, за 

икономиката. Затова не е учудващо, че тя е обект на анализ още по време 

на древността. Според гръцките философи Платон (427 – 347 пр. Хр) и 

Аристотел (384 – 322 пр. Хр.) в играта детето придобива способности, 

които ще са му необходими в живота след съзряването му. Придобива се 

издръжливост, тялото заяква, калява се духът. Римският учител по 

реторика Квинтилиан вижда в играта най-ранната форма на урок.  

 

Онтогенезис и игра 

Освен на социологически игрите са обект и на исторически и 

археологически проучвания. Те представляват интерес и за изследвания от 

страна на биолози и физиолози.  

Неоспоримо е, че играта е повсеместна. Присъща е на всички 

човешки общества, живели през различни епохи и населяващи различни 

райони. Според етнолозите форми на играта биват практикувани както от 
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примитивни, така и от високоразвити общества, но в различни варианти в 

зависимост от технологичния напредък – от ръчно направени или 

издялкани фигурки и пособия за игра до сложни видеоигри. Детската игра 

е поощрявана от всички общества и култури. Това проличава от 

производството на играчки. Археолози откриват праисторически зарове, 

дъски за игри, фигурки за игра, топки, рисунки на играещи хора. 

Историците откриват текстове, датирани от различни епохи, отнасящи се 

до детските игри.  

Уайтбред изтъква, че от гледна точка на еволюцията е 

установено, че при по-интелигентните бозайници се наблюдава по-голяма 

продължителност на „детството“, на игрите и на несамостоятелното 

препитаване. При бозайниците може да се наблюдава боричкане, при 

приматите – игри с предмети, но само при хората – символични игри 

(игри, при които детето символизира) и ролеви игри. Затова физиолозите 

виждат в тези висши форми на игра пътя към типично човешките 

дейности. В тези игри децата изпробват нови модели на поведение, 

модифицират досегашното си поведение, мислят в перспектива, решават 

казуси, поставят се на мястото на друг човек, съпричастни са с другите, 

контролират емоциите си, учат се да се кооперират (Whitebread 2012). 

Руският психолог Лев Виготски открива, че в играта децата за 

пръв път използват заместители, символизират (например пръчка все едно 

че е гребен) и същевременно учат първите думи (дори езикът е система от 

символи – определени звукове образуват понятие, дума). В по-късен етап 

чрез играта децата развиват собствените езикови умения и познания – 

първоначално повтарят чутото, а по-късно речта се обръща навътре, т. 

нар. „вътрешна реч”, развиват се мисленето и психичните процеси 

въобще. 
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Всичко, което детето види, чуе, преживее, се превръща в игра. 

Децата искат да откриват нови неща и да разбират същността им, да 

подражават, да опознаят всичко непознато. За тях не съществува рутина, 

навик. Те живеят в свят на постоянна възхита и удивление от света. В този 

свят децата се сблъскват с все нови и нови впечатления и именно това ги 

мотивира.  

Развиващи функции на играта 

За педагогика, базираща се на игрите, можем да говорим след 

Късното средновековие. Бележити в тази насока са имената на Ян Амос 

Коменски, Джон Лок, Жан-Жак Русо, Йохан Хайнрих Песталоци, 

Фридрих Фрьобел. 

Според съвременни изследвания в тази област (Armin Krenz, 

2001) до навършване на шестата си година децата (трябва да) играят 15 

000 часа. Това са 7 – 8 часа на ден. Играта в известен смисъл е основната 

работа на детето, при която то опознава заобикалящия го свят, себе си, 

събитията и ситуациите, наблюдаваното и преживяното. Децата, които 

играят много и интензивно, според Кренц се развиват особено добре по 

отношение на следните четири показателя: 

• В емоционален аспект – осъзнават и признават чувствата си; 

по-лесно се справят с разочарованията и отчаянието; по-находчиви са, 

поставени в нова и непреживяна до момента ситуации; по-малко 

агресивни са; по-лесно понасят натоварването; издръжливи са; изпитват 

удовлетворение; жизнерадостни са; чувствата страх, радост, тъга, гняв са 

балансирани. 

• В социално отношение – умеят да изслушват събеседника; 

по-рядко имат предразсъдъци по отношение на другите хора; притежават 

добри умения за коопериране; по-отговорни са; лесно приемат правилата 
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и се придържат към тях; забелязват несправедливостите; умеят да 

поддържат приятелски взаимоотношения. 

• По отношение на моториката – способност да се реагира 

бързо; добра координация на очите и ръцете; диференцирана груба и фина 

моторика; по-добър баланс на тялото и равновесие. 

• В познавателен аспект – мислят свързано, логично; по-

способни са да се концентрират; имат по-добра памет; отворени са за нови 

възприятия; богат и нюансиран речник; по-лесно определят количеството 

и разпознават числа, цветове, форми; богата фантазия. 

За да развие детето интерес към играта и към света изобщо, то 

трябва да бъде стимулирано. Когато заобикалящата среда предлага много 

и разнообразни стимули, това е предпоставка за интензивно развитие на 

детето.  

Домът е наречен „базова институция” на развитието от психолога 

проф. И. Димитров, в която „институция” детето изгражда индивидуални 

и социални умения. Майката е първият човек, който стимулира детето да 

общува, подарява му първата усмивка, запознава го със себе си и с най-

близките хора. „Тя проследява детето във всички негови движения, 

вокализации и в резултат организира процеса на общуване. Майката 

изпреварва детето в неговото развитие, като инициира, създава 

ситуацията.” Майката изяснява социалната функция на предметите. 

Пиаже описва как децата опознават света, като лапат предметите или ги 

удрят. Наблюдавайки поведението на възрастните и най-вече на майката, 

детето започва да играе с куклата, като се грижи за нея, а не просто 

почуква с нея по масата. Възрастните обаче невинаги съзнават колко 

важни са игрите за детето. „Само децата знаят какво търсят – казва 

Малкият принц. – Те губят време за една парцалена кукла и тя става много 
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важна, и ако им я вземат, плачат...”. Често можем да чуем възрастните да 

казват за децата, че те просто си играят. Но играта не е проста и 

безполезна дейност. Напротив – това е приятен начин за опознаване на 

света и натрупване на опит. Именно защото е доброволна, играта е 

толкова желана дейност от децата. В играта не е важен резултатът. Важен 

е процесът и личностното удовлетворение. Тя се ръководи от творчески 

пориви.  

Детската градина е втори дом за детето. Тя е мястото, където 

започнатият в дома фундамент може да се затвърди и развие и то не чрез 

педантично, стриктно обучение, а чрез игри. Чрез игри педагозите могат 

да развият много умения у децата и да им предадат знания. Но не бива 

играта да става досадна или задължителна за децата. Не трябва да им се 

отнема способността за творчество, за лична изява, защото по този начин 

се нарушават природната същност на играта. Играта постоянно гравитира 

между природна необходимост и урок. Тя е многоаспектен феномен, 

дейност, в която могат да се открият редица противоречия. 

Противоречия в играта 

Свободно изживяване на порива за игра Обвързаност с образованието  
Доброволно, непринудено участие 
(свободна игра) 

Поставени отвън цели, задачи (обвързана 
с правила игра) 

Свобода по отношение на избора на 
дейност, солитарна (самотна, изолирана) 
игра 

Приобщаване към групата, социална игра 

Самоопределяне, самоконтрол Управление от страна на другите чрез 
предписания (игри с правила) 

Игра във фантазни светове, компенсация 
на чувството за безсилие, илюзорно 
сбъдване на неосъществими желания 

Опознаване на предмети от 
заобикалящата действителност, 
приобщаване към културата, изследване и 
експериментиране 

Чиста радост от дейността и от 
изследването на функциите (например 

Конкуренция, сравнение с другите 
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при подвижните игри) 
Партньорство, интеракция, кооперация, 
приятелство 

Конфликт, измама, саботаж (например 
разрушаване на кула от кубчета), 
враждебност 

Представяне на себе си, саморазвитие, 
израз на вътрешните преживявания 

Представяне на някой друг: приемане на 
социални роли и норми, подражание 

(Textor, 2014) 

Противоречията в играта идват от различните стремежи на детето 

и възрастния. Докато възрастните търсят ползата, полезността от играта, 

децата се насочват към насладата, удоволствието, което тя носи. Играта е 

част от детската природа, изразява се във вроден порив за изследване на 

заобикалящата го среда. 

 

 

Съвременни тенденции в развитието на играта 

За развитието на децата от първостепенно значение е играта, а не 

играчките. Често обаче родителите се стремят да компенсират липсата на 

време за игра с децата си, като ги обсипват с лъскави играчки. Но вещите 

не биха могли да са мяра за родителската грижовност. Когато децата са 

обградени с играчки, а не с внимание, често не използват играчките по 

предназначение, по социално приетия начин, а ги чупят. От друга страна, 

не бива децата да стават зависими от вещите и да се привързват към тях. 

Както вече бе споменато, една от най-важните функции на играта е, че тя 

развива въображението. В играта детето замества липсващ предмет с 

наличен – например при игра на магазин детето използва хартийки вместо 

пари, подава и взема въображаеми стоки или само си построява къщичка 

от две столчета и парче плат. 

В Германия (Бавария) е разработен проект, наречен „Детска 

градина без играчки” (Schubert, Strick 1994). През 1999 г. проектът е 
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представен в Брюксел и отличен. Прилага се в цяла Германия, Австрия и 

Швейцария. Целта е превенция на зависимости. Инициаторите твърдят, че 

децата, подобно на възрастните, могат да развият зависимости. За да 

предотвратят „пристрастяването” на децата към играчките, да повишат 

социалните компетенции и да съхранят психическото им здраве, 

изследователите предлагат за временен период на децата в детската 

градина да им се отнемат играчките. На децата се осигурява достатъчно 

пространство за игра. Учителят наблюдава играта на децата и се включва 

като партньор, но не дава предложения за игра. Счита се, че по този начин 

играта не се влияе нито от готовия продукт (играчката), нито от 

възрастния (педагога). Като предимство на проекта се изтъква 

възможността децата сами да организират деня си. Развиват се 

жизненоважни умения. Подобряват се психо-социалните умения. Децата 

са по-склонни да си сътрудничат, не се карат за играчките. Оставени без 

играчки всички деца действат по един и същи начин – създават си сами 

такива, намират си занимание. Но ние живеем в материалния свят и чрез 

вещите, с които обграждаме децата си, ние съзнателно или не влияем 

върху тяхното развитие. Притежавайки много сродни черти, игрите на 

децата от различните народи все пак се различават по своето съдържание. 

Различна е инфраструктурата, които държавите предоставят на своите 

поданици, различни са обществените нагласи и манталитетът, различна е 

готовността на родителите да се включат в детските игри и да стимулират 

децата си да играят. 

Социолози, изследващи различията в играта в различни 

високоразвити страни, стигат до следните изводи (Textor, 2014). На децата 

в скандинавските страни по-често се дава възможност да играят навън в 

сравнение с децата във Великобритания и Германия, като същевременно 
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децата по-малко се наглеждат и контролират. Родителите от САЩ и 

Източна Европа при игра с децата си ги насърчават към самостоятелност и 

независимост, докато родителите от Китай се стремят да управляват 

играта и поставят акцент върху социално приетото поведение. За всички 

родители в днешно време социолозите правят генерално заключение, че 

отделят по-малко време за игра с децата си в сравнение с по-рано. 

Забелязва се и следната корелация: детето играе по-малко в случаите, 

когато е отглеждано от единия родител, родителите са стресирани, имат 

финансови затруднения, в семейството се гледа прекалено много 

телевизия, родителите имат проблем в стила на общуване с децата, 

пренебрегват ги, не им отделят достатъчно внимание или са небрежни.  

Поради урбанизацията игрите сред природата се превръщат в 

рядкост. Радиусът на игри, провеждащи се извън дома, все повече се 

стеснява поради родителските страхове. В ежедневието на децата остава 

все по-малко време за игра, т.к. нарастват образователните изисквания 

най-вече в областите на ограмотяването, чуждите езици, математиката, 

природните науки и техниката. В много страни има предварително 

зададен учебен план – Curriculum, към който педагозите трябва да се 

придържат. Учениците прекарват все повече време в училище. Към 

извънучебните занятия спадат занималните, предвидени за писане на 

домашни работи, посещаване на кръжоци по музика, участие в спортни 

клубове. Всичко това намалява времето за игра. 

 

За разкриване особеностите на игровото взаимодействие на 

децата в съвременното общество бе проведено следното изследване:  

Цели на изследването: 

• индикация на съвременни тенденции в развитието на 
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играта; 

• анализ на функционалната зависимост между различни 

фактори, влияещи върху играта; 

• отчитане на предпочитанията на подрастващите при 

избора на игра. 

Обект на изследване са деца на възраст от 5 до 7 години, техните 

навици, предпочитания и възможности за игра. 

Предмет на изследване: са:  

• детската игра; 

• готовността на родителите за включване в нея; 

• способността на учителя да открие детската потребност и 

да предложи адекватни начини за задоволяването й. 

Контингент: В изследването са включени 30 деца (15 момичета и 

15 момчета) от 5 до 7-годишна възраст. Всички от тях посещават 

предучилищни заведения на територията на град Стара Загора. 

Методите на изследване, използвани в нашата работа, са: 

анкетиране и беседа. 

• Анкетата включва 11 въпроса, целящи натрупване на 

емпирични данни за интересите на съвременните деца, 

свързани с видовете игри, темите и начина им на игра. 

• Беседа разговор с децата – в зависимост от отговорите на 

децата се включваха допълнителни въпроси с изясняваща 

функция, както и такива, целящи подбиране на информация 

за навиците на децата, за семейната обстановка, в която са 

отглеждани и за интересите на анкетираните. 

Изследването има предимно констативен характер, целящо да 

създаде ориентировъчна основа за разкриване индикациите на съвременни 
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тенденции в развитието на играта. 

Други методи в изследователската ни дейност бяха: 

• целенасоченият анализ (на теоретични източници; на 

резултатите от анкетата и беседите с децата); 

• математическа обработка на данните от 

изследването. 

При статистическата обработка на данните беше използвана 

формулата  

P= M/N.100 

P = % 

M = проявения брой случаи 

N = общ брой на всички случаи 

 

 

 

АНКЕТА 

 

1. На какво играеш най-често? 

2. На какво обичаш да играеш? 

3. Случва ли ти се понякога да искаш да играеш на нещо, а 

да не можеш? 

4. Често ли играеш навън? 

5. Често ли играеш пред компютъра? 

6. Играеш ли с мама и татко? На какво? 

7. На какво играеш в детската градина? 

8. Има ли игри, които можеш да играеш в детската градина, а 

вкъщи не можеш? 
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9. Къде обичаш най-много да играеш – у дома, в детската 

градина, в парка? 

10. С кого обичаш да играеш? 

11. Сам/а ли обичаш да играеш, или с другарче? 

 

Обобщение и анализ на резултатите от проведеното 

проучване 

Въпрос 1. На какво играеш най-често? 

Въпрос 2. На какво обичаш да играеш? 

Чрез въпроси 1. и 2. се проверява дали съществува припокриване 

между интересите и желанията за игра на децата и реално осъществената 

игрова дейност. В случай на несъответствие между любима игрова 

дейност и най-често осъществяване на такава се търси причината за 

разминаването чрез допълнително събеседване. Причината може да се 

корени в намеренията на педагога да осъществи педагогическо 

взаимодействие, насочено към постигане на точно определени дидактични 

цели – било то под формата на обучаващи, игрово-познавателни или 

практически ситуации. Възможно е разминаването да произтича от 

забраната за осъществяването на дадената игрова дейност, произтичаща от 

страна на възрастния – родител или педагог. При 60% от децата желаната 

игра е и най-често практикувана. При 40% от децата има несъответствие 

между желана и най-често осъществявана игра. Като причина за 

разминаването те посочват невъзможността за игра на открито, забраната 

от страна на възрастни поради наказание или неодобрение на играта, 

липсата на партньор (съиграч), липсата на достатъчно време за игри. Като 

нетрадиционен се открои отговорът на 7-годишният А.: „Най-често 

прибирам играчките и ям.” (Прибирането предполага, че е имало и време 
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за игра.) 

Като любими игри на децата се открояват сюжетно-ролевите 

(40%) и подвижните (40%). След тях с равен дял се нареждат настолните 

игри (10%) и електронните игри, най-често с таблет (също 10%). 

Въпрос 3. Случва ли ти се понякога да искаш да играеш на 

нещо, а да не можеш?  

Първоначалният замисъл на този въпрос беше да се установи 

дали децата биват ограничавани от възрастните (родители, педагози) в 

своите игри. Оказа се, че 30% от децата се сблъскват с този проблем. Като 

най-чести забрани можем да посочим играта с природни ресурси – вода, 

пясък, както и ограничаване на времето за игри пред компютъра и с 

таблет. Останалите 50%, които са отговорили положително, обаче 

тълкуват въпроса по друг начин, а именно: невъзможност поради липса на 

умения, знания (причините са вътрешни, а не външни). Например 

невъзможност за игра на шах, билярд. Често изтъквана беше и 

невъзможността да преминат определено ниво на компютърна игра 

поради нейната сложност. 20% от децата са отговорили отрицателно. 

Въпрос 4. Често ли играеш навън? 

Целта на въпроса е да се установи дали на децата се дава 

достатъчно възможност да играят на открито и дали те проявяват желание 

за игри навън.  

80% от децата играят често на открито. 13% от децата съобщават, 

че не играят навън толкова често, колкото им се иска. Те посочват като 

причини за това метеорологичните условия, ограниченията от страна на 

родителите при неблагоприятни метеорологични условия, 

невъзможността за провеждане на игри на открито поради заетостта на 

родителите. 7% предпочитат игри в затворено помещение. Най-често като 
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предимство посочват наличието на повече играчки. Оригинален беше 

отговорът на Н. (7 г.): „Вън няма интернет, трябва рутер, за да си свалям 

игри и музика.” 

Въпрос 5. Често ли играеш пред компютъра? 

90% от децата играят редовно електронни игри – компютърни, 

телевизионни и на таблет. 10% от децата с финансови затруднения на 

родителите съобщават, че нямат компютър.  

Прави впечатление, че децата считат този вид игра за особено 

престижна и желана. Те разбират, че тя е трудно осъществима за някои от 

децата. Нивата на играта също ги затрудняват и преодоляването им се 

изживява от детето като голямо постижение. Деца, които са достигнали до 

по-високи нива в компютърните игри, имат по-висок рейтинг в детската 

група, изтъкват постиженията си с гордост и другите им ги признават. 

Най-предпочитаните електронни игри са със сюжети, 

доближаващи се до любимите реални занимания – състезания с колички, 

надбягвания, обличане на кукли и грижи за тях. Друг голям дял от желани 

компютърни игри са тези с любимите анимационни герои – Angry Birds; 

Аз, проклетникът, Уинкс. Не липсват и деца, които се занимават с 

обучаващи компютърни игри – шах, игри с броене, с оцветяване. 

Въпрос 6. Играеш ли с мама и татко? На какво? 

Това е въпросът, на който всички деца дадоха утвърдителен 

отговор. В следващия момент обаче 13% от тях уточняват, че родителите 

им невинаги имат време за това. Най-предпочитани семейни занимания се 

явяват спортните игри на открито (футбол, каране на колело и др.). 

Любими домашни игри са настолните (автодидактични): „Не се сърди, 

човече”, „Черен Петър”, шах. Друг често срещан отговор е „играем на 

колички”, „сглобяваме Лего”. Момичетата посочват следните сюжетно-
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ролеви игри, които осъществяват най-често с майката: „продавачки”, 

„сервитьорки”, игри с кукли. 

Въпрос 7. На какво играеш в детската градина? 

Най-голям е делът на сюжетно-ролевите игри (50%). 

Традиционно тези игри се основават на наблюденията и познанията за 

света. Нова тенденция при тях е, че се развиват на основата на популярни 

сред децата анимационни филми – „Уинкс”, „Трансформърс”, 

„Спайдърмен”. Вместо реални действия и отношенията децата отразяват 

нереални действия, като ги продължават в умствен план. На втората 

позиция по честота на прилагане се нареждат дидактичните и 

автодидактични игри (20%). Дидактичните игри са инициирани 

обикновено от учителя във връзка с учебната програма. Учебният 

материал се възприема много по-лесно от децата, когато е под формата на 

игра. Популярни автодидактични игри са пъзел, шах, „Не се сърди, 

човече”, игри с магнитни букви, обучаващи игри с набор от карти. 

Следващи по рейтинг са конструктивните игри – 17%. Последно място 

заемат подвижните игри – едва 13%. При тях ситуацията се променя със 

сезоните.  

Освен да проучи, доколко различните видове игри са застъпени в 

детските градини, този въпрос цели да проучи функционалната 

зависимост между любимите игри и игрите, предлагани на децата в 

предучилищните заведения. Не са отчетени съществени разминавания 

между това, на което децата обичат да играят, и това, на което имат 

възможност да играят в детската градина. Това е свързано с опита и 

уменията на педагога, а също така и с материалната база на детското 

заведение. 

Въпрос 8. Има ли игри, които можеш да играеш в детската 
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градина, а вкъщи не можеш? 

80% от децата посочват, че има такива игри. 50% от децата 

посочват игри с колективен характер – криеница, футбол, гоненица, игри с 

колички и игри на анимационни герои. В този случай предимството, което 

детското заведение дава, се изразява във възможността за игра с други 

деца (съиграчи). 30% виждат преимущество в материалната база, 

предоставена от детската градина – пъзели, мозайки, оборудване на 

кукления кът. Особено желани за игра са едрите конструктори и 

строители. Като цяло момчетата изтъкват повече преимуществото на 

игрите в детската градина пред тези вкъщи. Децата, неназовали 

предимство на игрите в детската градина пред тези в домашни условия, са 

20% и са само момичета. Те дори изтъкват достойнствата на игрите в 

домашни условия – достъп до „повече”, по техните думи, играчки (едва ли 

са повече, но може би са по-интригуващи), възможност за игра с роднини. 

Вероятно скрит мотив остава и желанието им сами да ползват интересните 

играчки, да нямат конкуренти.  

Въпрос 9. Къде обичаш най-много да играеш – у дома, в 

детската градина, в парка? 

63% посочват като най-желано място за игра парка. 30% споделят 

копнежа за повече игри в дома, в които съиграчи са родителите. Едва 7% 

изтъкват детската градина като любимо място за игра. Това не е 

индикатор за трудно приспособяване в детската градина, а по-скоро 

отразява привлекателността на новоизградените детски площадки, 

липсващи в някои детски заведения. Там децата, посещаващи детска 

градина, играят в същия колектив, но в други по-привлекателни условия. 

Въпрос 10. С кого обичаш да играеш? 
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60% от анкетираните при този въпрос назовават име на приятел 

от групата, 40% посочват членове на семейството – родители, братя, 

сестри, като най-желани съиграчи. От всички посочили роднини за желан 

съиграч 67% са момичета, а 33% са момчета.  

Въпрос №11. Сам/а ли обичаш да играеш или с другарче? 

93% от децата предпочитат игри с партньор. 7% посочват, че 

обичат и двата варианта. 

 

От всичко казано дотук, можем да направим следните  

 

ИЗВОДИ: 

• Въпреки бума на технологиите и популярността, която 

набират таблетите сред подрастващите, неизместени от първата позиция 

остават сюжетно-ролевите игри и подвижните игри. Това се дължи според 

нас на своеобразието на предучилищния период, в който все още 

преобладаващо е предметно-действеното и нагледно-образното мислене 

на децата. Нуждата от общуване с реален съиграч надделява над 

привлекателността на електронните игри.  

• Непотвърдено остава всеобщото мнение, че родителите 

поради своята заетост пренебрегват нуждите на децата от общуване и 

игра. Заражда се нова тенденция – съвременните семейства намират време 

да спортуват с децата си. 

• Децата в детското заведение засвидетелстват интерес към 

дидактичните игри, което улеснява работата на педагога. Това е един 

двустранен процес, който създава субект-субектна връзка между 

обучаващия и обучаваните. 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           161



• Необходимо е учителят да открие вярната си позиция в 

играта на децата – от съиграч към създател на игрова ситуация. 

Обмисляйки предварително целите за деня, същият трябва да намери 

подходящи идеи за игра и ситуация, подтикваща децата „сами” да изберат 

тази игра. 

• Игровият подход да бъде крайъгълен камък в работата на 

учителя. 

• Чрез игрови похвати педагогът може да научи детето на 

много, но трябва да му дава и достатъчно възможности за творчество. 

Според Пиаже, когато учим децата на нещо, ние им отнемаме 

възможността да го изследват и да го изучат истински. Добре е педагогът 

да избягва ограничаването на детската личност в играта и тактично да я 

ръководи, скрит зад правилата й. Игрите, благодарение на които децата 

научават нещо, не се намират само върху масичките или върху таблото, 

поставено пред децата. Игрите, така необходими и полезни за децата, са 

навсякъде, където пулсира животът – на детската площадка, сред 

природата, на поляната. 
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Abstract: The timeliness of the article is determined by the theoretical 

and practical significance of the problem of formation and development of 

children's relationships in preschool. The influence of the game as a social 

system on the formation of socio-psychological sides of the relationship 

between children and communication between peers through which the game is 

reached is examined thoroughly. Modern society presents many challenges for 

children's play. The aim of the study is to reveal the peculiarities of children's 

play and outline some projections for its development. 

Key words: relationship, role, child, game, interconnected game, social 

status 

 

Предучилищното детство винаги е привличало и привлича 

вниманието на психолози и педагози. С развитието на социалната 

психология възникват и изискват разрешение нови въпроси, свързани с 
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живота на децата от тази възраст (Андреев 1998: 90). Детето на възраст 6 – 

7 години като елемент от системата на взаимоотношенията в групата има 

индивидуален строеж на своята личност, своя позиция и роля. 

Специфичната му позиция в играта, определяща се от игровата роля, от 

игровото правило и от съществуването на две системи на 

взаимоотношенията в играта – игрови и реални. Всяка игрова роля или 

игрово правило, чието изпълнение протича в малката игрова група, 

изисква съгласуваност на игровите действия, т.е. детето се учи да 

взаимодейства. Активността на игровото взаимодействие е условие за 

постигането на игровата цел (изпълнение на ролята или правилото). Така 

че самата игрова ситуация съществува субективно за детето, като го 

поставя в активна позиция. Удовлетвореността от проявената активност го 

подтиква към пренасянето й извън играта. Оценъчната игрова ситуация 

стимулира оценъчния подход на детето към съиграчите му, които то 

оценява, използвайки съответни критерии. Тези гледни точки за оценка се 

създават, променят, обогатяват и преосмислят в процеса на игровите 

контакти между децата (Стоянова 2001: 11). 

Главоломните промени, настъпили в българското общество през 

последните 20 години, не може да не са оказали влияние върху детските 

игри, след като доведоха до редица изменения в мощни техни 

детерминанти, а именно: отразяваната реалност (света), семейството, 

игровите материали, организацията на детското ежедневие, структурата на 

детските игрови обединения по местоживеене и не на последно място – 

самите деца (Велева, 2009: 74). Игрите на съвременните деца се променят 

под влияние на измененията, които настъпват в развитието на 

обществените отношения – променят сюжетите, ролите, играчките, 

мотивите за игра и нейната структура. 
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Съвременното общество поставя много предизвикателства пред 

детската игра (Миленски 2012: 11). Целта на проучването е да се разкрият 

особеностите на детската игра и се очертаят някои проекции за развитието 

й. 

Играта като феномен на човешката култура и възпитанието е 

обект на непрекъснати изследвания. Игровата култура като проекция, 

синтез и обогатяване на субективния опит включва уменията на децата да 

играят, да си взаимодействат помежду си, да приемат роли и осъществяват 

съвместна дейност.  

В процеса на изследването акцентът беше върху проучването на 

игровите умения, като бяха използвани следните методи: педагогическо 

наблюдение, анализ на дейността на децата, социометрични методи. 

Децата бяха включени в съвместни дейности, след което разработих своя 

собствена стратегия. Използвани бяха различни видове игри, като 

предварително беше преосмислено и подбрано тяхното съдържание.  

Цел: Проучване на особеностите на детските взаимоотношения в 

игровата дейност на 6 – 7-годишните деца.  

Във връзка с поставената цел се конкретизират следните задачи: 

1. Да се проучат особеностите на взаимоотношенията между 

децата в игровата им дейност. 

2. Да се представи социалният статус на всяко дете. 

3. Да се очертае груповата динамика и сплотеност. 

Обект: Обект на изследването са 6 – 7-годишните деца от 

подготвителна група и особеностите на взаимоотношенията в игровата им 

дейност.  

Предмет: на проучването са отношенията и статусът на децата в 

групата и на социалния профил на групата.  

Контингент: децата от IV (подготвителна) група на ЦДГ № 10 
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„Светлина”. Групата е многобройна – 32 деца, от които 23 момчета и 9 

момичета. В групата има едно дете с леко умствено изоставане – Х., и 

едно дете от женски пол със синдром на Даун – Р., което повтаря 

подготвителна група. Децата са енергични, много контактни, 

любознателни и активни. Посещават пет извънкласни дейности – плуване, 

модерни танци, футбол и уроци от прабългарската школа „Бага-Тур”. 

Ежедневието им е изпълнено с различни дейности.  

Диагностицирането се извърши в реални игрови  условия от 

живота на детето в детската градина в подвижни и сюжетно-ролеви игри.  

Проследяват се: 

 мястото на детето в системата от съществуващи 

взаимоотношения; 

 удовлетвореността му от тях; 

 връзките на възникналите групировки и динамиката 

между тях; 

 социалният профил на групата, отразяващ нивото на 

взаимодействие и сплотеност между децата. 

Критерии и показатели  

Критерии Показатели 

Социален статус  – лидер 

 – предпочитан 

 – непопулярен 

 – аутсайдер 

Игрови обединения – диади 

 – триади 

 – голяма група 
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Динамика на игровите 

обединения 

 – промени 

 – константност 

 

 

Критериите за оценка са съобразени с основните параметри на 

личностните взаимоотношения и на социалната подкрепа (Витанова, 

1993). 

Проучването даде сведение и за социалното положение на децата 

в групата, което беше необходимо, за да се разбере как целенасочено може 

да се моделират детските взаимоотношения. Някои от децата са направили 

взаимни избори помежду си по различни причини, т.е. с различни мотиви. 

Забеляза се, че децата осъзнават, но не посочват пола като мотив 

за избор. Нито едно от тях  не е посочено като желан партньор от 

връстник от другия пол. Това още веднъж доказва, че подгрупите имат 

своя вътрешна структура и съществуват относително самостоятелно.  

Обособиха се 3-ма лидери на групата, от които 2 момичета и 1 

момче. В групата на предпочитаните попаднаха 11 деца, от които 8 

момчета и 3 момичета. При непопулярните са 7 деца – 6 момчета и 1 

момиче, а аутсайдерите  се установи, че са 11 на брой.  

Фигура 1. Социален статус на децата (в %) 
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Анализ на резултатите по втори критерий: „Игрови обединения” 

 

  

Фигура 2. Разпределение по отбори 

 
Фигура 3. Разпределение на децата по отбори 
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Легенда:               – момиче;               – момче;   - - - -    – желан в 

другия отбор 

 

Самостоятелността, доброволността и самоорганизацията на 

децата разкриха игрова култура и умения за създаване на игрови 

обединения и разгръщане на процес на играене относително 

продължително време в обединението (групировката). За константност не 

може да се твърди, тъй като имаше динамика във взаимоотношенията на 

играещите субекти, която е разгледана в „Динамика на игровите 

обединения“. 

При сюжетно-ролевата игра се очертаха диади, триади и голяма 

група. Забеляза се движение между групите, смяна на ролите и такива, 

които се отказаха по време на играта (вж. Таблица 1). 

Таблица 1.  

Управител: Михаела 

Магазин за дрехи 

 

 

Магазин за бельо 

 

Магазин за дънки 

 

Детски кът 

 

Книжарница 

 

Кино 

 

Оптика 

 

Ресторант 

 

Бижутерия 

 

Сладкарница 

 

            Клиенти:  

 

Легенда:        -  момче;          - момиче; разменят местата си;  отказали се 

1
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Взаимовръзките в играта 

Проведеното изследване показа, че детето не може да живее 

изолирано от връстниците си и е необходимо да се отделя внимание на 

проблемите за мястото на всеки член от групата сред другите. Оценката, 

която то получава от тях, желанието да се общува с него или не, 

мотивировките за положителен или негативен избор, насочеността към 

обекта на избор, ролята на въздействията и др. са предпоставка за 

адекватна социална адаптираност.  

Анализът на резултатите от изследването дава основание да се 

направят следните изводи:  

1. Взаимоотношения между децата в игровата им дейност са 

много добри. Обособяват се диади, триади и по-големи 

игрови обединения, които имат постоянен характер. 

2. Социалният статус на децата от групата е в рамките на 0,39 

– 0, което е  показател, че социалната адаптираност на някои 

деца не е адекватна за възрастта им. 

3. Груповата динамика е мобилна, има движение на 

участниците от различните игрови обединения, но в същото 

време се отчита и определена константност на някои игрови 

обединения (диади и триади предимно). 

4. Сплотеността на детската група е изразена чрез 

визуализирането  от социограмата. Отразява се трайна 

тенденция на „разпиляност” на детската група, която се 

обуславя от обективни обстоятелства (семейство, типология 

на обществените отношения и пр.). 

В съвременната педагогическа литература се отбелязва проблемът 

за предизвикателствата пред детската игра, който се отразява върху 

детските взаимоотношения. Потвърждаване на тази тенденция се откроява 
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и в настоящето изследване. Тези явления остават открити въпроси пред 

детския учител по отношение на организацията и ръководството на 

детската игра и управлението на взаимоотношенията в нея. 
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OF TECHNOLOGICAL EDUCATION TEACHING  

AT KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL 

 

Angelina Kalinova 
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Bachelor’s Degree Programme in Preschool and Primary School Education 

 

Abstract: "Why study? "And" How to learn?" – these are the main 

questions that characterize the way of education. As a result of the research 

conducted by scientists arose new theories, principles and approaches to 

education. In this publication we present the characteristics of different 

theories of learning that have lasting importance and define the modern image 

of education. On the basis of the modern image of Education is outlined the 

technological training in kindergarten and elementary school. 

Key words: theoretical foundations, technological education, 

kindergarten, primary school, contemporary education 

 

„Защо да учим?“ и „Как да учим?” – това са главните въпроси, 

чиито отговори характеризират пътя на образованието. Чрез своите 
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изследвания отговори на тези въпроси са търсели редица учени от цял 

свят. В резултат на тези изследвания са възникнали нови теории, 

принципи и подходи за образованието. Известно е, че тези теории, 

принципи и подходи не са създадени за обяснение на процесите в 

технологичната подготовка. Тъй като тази подготовка е част от 

образованието на подрастващите, си поставяме следните  изследователски 

задачи: 

Първа задача. Да изведем онези характеристики на теориите, 

принципите и подходите, които имат непреходно значение и определят 

съвременния облик на образованието.  

Втора задача. На основа на съвременния облик на образованието да 

определим основите на технологичната подготовка в детската градина и в 

началното училище. 

Представени в обобщен план научните теории и становища на 

различни изследователи по въпросите на образованието, могат да се 

групират така:  

– първа група: становища на привържениците на традиционната 

образователна парадигма – усвояване на знания, умения и навици;  

– втора група: становища на привържениците на схващането за 

обучението като фактор за изграждане и развитие личността на детето.  

В основата на първата група становища лежи идеята, че цел на 

обучението е усвояване на знания. Това се постига чрез възприемане на 

учебния материал, извършване на различни дейности с него, преход към 

термини, понятия, сравнения, анализ. Като следствие от такова обучение 

се приемат и някои качествени и количествени изменения в умственото 

развитие на ученика. Привържениците на първата група становища 

представят редица доказателства за полезността на такъв тип обучение: 

децата и учениците получават полезни, интересни, разширяващи 
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кръгозора им сведения и свободно работят с тях. Познавателният и 

практическият опит на децата и на учениците от тази възрастова група е 

малък и затова не е нужно да се занимават с абстрактни теории, 

изследователска работа, доказателства и идеи. В обучението трябва да се 

дават отговори на въпроси, които се задават или задава животът, да се 

съобщават полезни сведения, правила, закони, познаването на които ще 

даде възможност за свободно ориентиране в сложни житейски ситуации, 

вземане на правилни решения. 

Втората група становища за същността на обучението като 

фактор за изграждане и развитие личността на детето е с по-голяма 

важност за съвременното образование и това е основание те да бъдат 

анализирани по-подробно. Обект на анализ са становищата на автори 

създатели на прагматичния, конструктивисткия и синергетичния подход, 

както и на мултисензорния принцип в обучението и в живота. 

От всички автори привърженици на прагматичния подход 

проучваме становищата на Джон Дюи, Чарлс Пиърс, Робърт Рийч  и Иван 

Саръилиев.  

От привържениците на конструктивизма анализираме становищата 

на Жан Пиаже и Лев Виготски. 

Сред привържениците на синергетичния подход анализираме 

становищата на С. Гроздев, Хр. Бушев, Ст. Панчев, Г. Хакен, С. П. 

Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малниецкий, а на мултисензорния принцип 

в обучението и живота – на Я. Мерджанова. 

За съвременното обучение изследваме становищата на М. Андреев, 

Л. Десев, Д. Василев, А. Ников, а за характера на съвременното 

технологично обучение – на Н. Цанев. 

Като имаме предвид голямото разнообразие на теоретични 

постановки и становища и факта, че самите те не са създадени специално 
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за технологичното обучение, правим обобщение и извеждаме онези техни 

характеристики, които биха имали функцията на ориентир за разбиране и 

осъществяване на съвременното технологичното обучение. Тези 

ориентири са:  

– мотивацията е ключов компонент на ученето (конструктивизъм); 

– ролята на ученика в обучението – учениците активно конструират 

своето собствено знание, не получават информацията наготово. Всяко 

дете и всеки ученик е активен създател на своето собствено знание 

(конструктивизъм); 

– между участниците в процеса на обучение (учител – ученик/дете) 

се осъществява взаимодействие, т.е. осъществяват се субект-субектни 

отношения (конструктивизъм); 

– създаване на условия в обучението, които предполагат решаване 

на проблеми от реалния живот с цел разбиране промяната на собствените 

разбирания (конструктивизъм); 

– предоставяне на възможност на детето/ученика за допълване на 

недостатъчната информация чрез изследователска и проучвателна дейност 

– използване на собствения опит (конструктивизъм); 

– сътрудничество с групата/класа – групова работа и екипно 

взаимодействие с цел размяна на опит и идеи, проява на творчество 

(конструктивизъм, когнитивен конструктивизъм, прагматизъм – Рийч); 

– взаимодействие с детето/ученика в объркващи ситуации 

(когнитивен конструктивизъм, Ж. Пиаже); 

– различните занимания и дейности сами по себе си пораждат 

знание, а детето/ученикът е участник в система от практики (социален 

конструктивизъм, Виготски); 

– учене чрез придвижване на детето/ученика от цялото към 

отделната част – разбиране на по-широкия контекст, в който частите 
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(уменията) се вписват (холистичен конструктивизъм, прагматизъм – 

Рийч); 

– създаване на условия от учителя, които позволяват на 

детето/ученика да изрази „кой е и накъде отива“ – учене в области, 

свързани с интересите и потребностите на всяко дете/ученик (Поплин, 

холизъм); 

– развиване на мисленето като ключово понятие в човешката 

практика – създаване на условия за проверка верността на резултатите 

(прагматизъм – Дюи); 

– експериментиране с цел откриване на висшите форми на 

абстракция и системно мислене (прагматизъм – Дюи); 

– формиране на умение за разглеждане на действителността от 

различни гледни точки с цел виждането на нови възможности и 

алтернативи от ученика/детето (прагматизъм – Рийч); 

– в обучението възникват и се осъществяват нелинейни процеси 

(синергетизъм); 

– към обучението не може да се приложи стратегията за тотален 

контрол. Това означава учителят да се откаже от намеренията си за 

тотално управление на дейността на ученика и да използва механизми, 

чрез които да се породят условия за възникване на самоорганизация и 

самоуправление. Функционирането на тези механизми да води до преход 

от хетерономия към автономия при управление на познавателното 

поведение на ученика (синергетизъм); 

– самоорганизацията като цел на обучението и цел на ученето 

присъства в дейността на обучавания, но така също и в дейността на 

обучаващия (синергетизъм); 

– учебно-трудовата дейност на учениците е нелинейна дейност и 

нейната ефективност зависи както от организацията отвън – дейността на 
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учителя, така също и от организацията отвътре – саморганизацията на 

всеки ученик (синергетизъм); 

– нивото на подготвеност включва както знания и умения, навици и 

нагласи, а така също и дадености в смисъл на генетични заложби, 

придобити способности в резултат на дейности. При организирането на 

обучението трябва да се имат предвид индивидуално-психологическите 

особености на всеки ученик (синергетизъм); 

– протичането на нелинейни процеси в технологичното обучение 

предполага учителят да не очаква, че всички ученици ще имат еднаква 

степен на готовност за  справяне с учебно-трудовата задача, а от това и да 

не изисква от всички всичко (синергетизъм); 

– учебно-трудовият процес не е само информационен процес и не 

може да се отъждествява с пълнене на съд, т.е. принципът на 

суперпозиция с неприложим (синергетизъм); 

– учебно-трудовата дейност на учениците е нелинейна и е 

погрешно да се абсолютизира ролята на обучаващия (учителя). 

Изключително важно за обучението е участието на самия ученик 

(синергетизъм); 

– усвояването на умения и навици в технологичното обучение има 

прагов характер и от това следва да се отчита индивидуалния напредък на 

всеки ученик (синергетизъм); 

– полученият в технологичното обучение резултат е стохастическа 

величина и съответства както на индивидуално психологическите 

особености на ученика, така също и на равнището на неговата готовност 

да се справи с учебно-трудовата задача (синергетизъм); 

– наличието на нелинейни процеси в учебно-трудовата дейност 

предполага да се обърне внимание на начина, по който малките ученици 

възприемат новото учебно съдържание, в т. ч. равнището на усещанията, 
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възприятията и представите и готовността им от това да решават 

познавателните и практическите проблеми (мултисензорност);  

– използване на мултисензорни мисловни и поведенчески 

стратегии за намиране и вземане на решение (мултисензорност); 

– активизиране на повече сензорни системи: обработване и 

използване на информация от сензорните системи в процеса на познание, 

вземане на решение и определяне на поведение при директно приемане на 

сигналите от съответната сензорна система(-и) и от анализаторите и 

работа на мозъчно равнище – трансфер и пренос на импулси само по 

мисловен път, и да се работи на преходите сетиво/мозъчен център 

(мултисензорност); 

– акцент върху различните начини и техники на мислене в 

технологичното обучение: всички хора мислят сходни неща, но по 

различен начин и в различен контекст, което им придава своеобразно 

съдържание – всяко дете/ученик е уникално (мултисензорност); 

– интересно, забавно и полезно обучение чрез включване на играта 

като развиваща детето/ученика дейност (мултисензорност); 

– създаване на условия за изразяване на лична позиция, за 

наблягане върху силните страни на личността на ученика, което създава 

необходимата атмосфера на добронамереност и хуманизъм в обучението 

(мултисензорност); 

– осигуряване на възможност всеки ученик да успее в дейността си 

и да изживее радост от успеха (мултисензорност); 

– осъществяване на въображаеми пътувания за допълване на 

липсващи елементи в новата информация и за оценяване на собственото 

си познавателно поведение – допълване, синергизиране на информация от 

средата (мултисензорност). 
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Посочените ориентири са сред главните аргументи за целта на 

съвременното технологично обучение – не само усвояване на знания и 

формиране на трудови умения, а формиране и на познавателни умения за 

овладяване на технологичния опит на човечеството. В този смисъл е 

формулирана и главната цел на технологичното обучение в детската 

градина и в началното училище – чрез познанието за техниката и 

технологиите да се подпомогне личностното развитие на подрастващите, 

да ги научи как да учат сами. 
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Abstract: A research is conducted in order to establish the characteristics 

of children's knowledge. The participants in it are ten students – five of them 

are from 2nd grade form Enina and the other five are from 4th grade in 

Nikolaevo. After the completion of the research it can be concluded that the 

students from the 2nd and the 4th grade are on their way to the scientific 

knowledge. They clearly discern the animal character in literary work from the 

animal in the real world habitat. 
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Въведение 

За цялостното развитие на учениците съществена роля има обучението 

в началното училище. Известно е, че всички учебни предмети, които 

учениците изучават в училище, представят дидактически редуцирани 

знания от различни науки. Те са интерпретирани в учебното съдържание 

по начин, който е достъпен за учениците от различните образователни 

степени – учебното съдържание е съобразено с психично-познавателните 

процеси и възрастовите особености на личността. 

Начинът, по които се представя знание на децата в детската градина, 

се гради на базата на антропоморфизма. На животните се преписват 

човешки черти: вълкът е глупав, лисицата – хитра, заекът – страхлив. В 

приказките тези персонажи имат и своите утвърдени литературни имена: 

Кумчо Вълчо, Кума Лиса, Зайо Байо. Тези герои носят дрехи, говорят, 

плачат, смеят се. Проведено изследване (Petrova V., et al., 2010) 

установява: „... в начална училищна възраст се констатира равномерна 

проява на представите на децата за разглеждани обекти като литературен 

персонаж. Представите с природонаучен характер са доминиращи, 

въпреки че са използвани в изследването художествени текстове с ярки 

антропоморфни характеристики на персонажите. В трети клас се 

регистрира тенденция към установяване на модел за възприемане на 

обектите, която е израз на вече оформили се индивидуални предпочитания 

към художествената литература или към природонаучното познание.”  

В начален етап антропоморфизмът постепенно се преодолява. 

Учениците разбират факта, че литературните приказни герои не са като 

реалните природни обекти – животни. Като такива те не могат да говорят, 

да носят дрехи, да се смеят, плачат. Природните обекти животни имат 
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присъщи за реални обекти поведение и характеристики – хранене, дишане, 

отглеждане на малките. 

Имайки предвид възрастовите особености на учениците, постепенно 

още в I и II клас се поставят основите на научното познание. Ако това не 

се направи в начален етап, то при учебните предмети като физика, химия, 

биология учениците ще изпитат затруднение.  

Според Ил. Мирчева при запознаването с природната и обществената 

среда в начален етап съществуват тенденции за: тривиализиране, 

прекалена научност и ориентиране към реформаторската педагогика. 

„Тенденцията за прекалена научност обикновено се проявява в 

омаловажаване на преживяванията и жизнения опит на децата, които 

остават на заден план при разглеждането на обектите и явленията. Така те 

се представят само от гледна точка на една научна област. Така 

обучението се отдалечава от живота и се капсулира в рамките на научната 

терминологията” (Мирчева, 2004). 

Според Ани Епитропова „Важна цел на природонаучното обучение е 

развитието на научно грамотен гражданин. Една съвременна учебна 

програма за изучаване на човека и природата би помогнала на децата дa 

осъществят тази цел” (Епитропова, Ангелова, 2001). 

За поставяне на основите на научното познание трябва да се подберат 

достъпни компоненти на учебното съдържание. Те трябва да предизвикват 

интереса на учениците, да носят емоционална обагреност. Учениците 

трябва да бъдат увлечени от обекта, който ще разучават. 

За диагностика на характера на детското познание се провежда 

изследване на ученици от II и IV клас. 

Концептуална рамка на изследването 
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Цел на изследването е да се установи как учениците разбират 

природния и социалния свят през призмата на научното познание. 

Задачи на изследването: 

1. Да се установи степента на формирано научно познание у 

учениците от II и IV клас по теми и проблеми от изучаваните. 

2. Да се установи до каква степен обучението по околен свят, 

човекът и природата и човекът и обществото оказват влияние на 

формирането на научното познание при учениците от II и IV 

клас. 

Обект на изследването е обучението по околен свят, човекът и 

природата и човекът и обществото във II и IV клас. 

Предмет на изследването са възприятията и отношението за и към 

природния и социален свят на учениците от II и IV клас. 

Контингент – пет ученици от II клас и пет ученици от IV клас. 

Изследователски инструментариум: анкетна карта, беседа. 

 

Анализ на резултатите от изследването 

В изследването участват пет ученици от II клас и пет ученици от IV 

клас. На анкетираните ученици са зададени дванадесет въпроса в областта 

на природния и социалния свят. На учениците от II клас въпросите се 

задават чрез беседа. Имайки предвид възрастта на учениците от IV клас (9 

– 10-годишни), въпросите се задават чрез анкетни карти. По този начин на 

отговарящите се дава възможност да помислят и да формулират своите 

писмени отговори. Преди отговарянето на въпросите от анкетната карта 

учителката на класа бе помолена да остави учениците сами, за да се 

избегне възможността тя да дава предложения за отговори по зададените 
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въпроси. По този начин се постигна пълна искреност и истинност при 

отговорите на въпросите от четвъртокласниците. 

За по-голяма нагледност анализът на резултатите от анкетните карти 

се представя таблично. За по-пълно, цялостно и истинно анализиране на 

резултатите се представят отговорите на въпросите и имената на всеки 

ученик от II и IV клас. 

Отговорите на учениците от IV клас са в шрифт курсив, за да се 

направи разграничение от отговорите на второкласниците. 

 

Въпрос 1. Какво е за теб родината? Как си я представяш? 

Защо? 

Ралица Най-страхотната страна! В нея живея аз с мама 

и татко. 

Михаил Всичко е хубаво в моята страна. Тук съм роден! 

Кристиян България я обичам, защото е моята страна! 

Ванеса Няма значение дали я наричаме „България” или 

„Родина”. Аз я обичам! 

Асен Тя е красива и прекрасна. Тя се казва България. 

Кристиян За мен родината е място, където живея, 

където съм се родил, където уча.  

Радияна За мен родината е нещо хубаво, нещо 

прекрасно. Тя е много красива и много голяма. 

Пламен Голяма, красива, мила. 

Веселина Родината за мен е нещо много важно, винаги 

ще я обичам, защото тук съм родена. 

Представям си я много красива и никой да не я 
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замърсява. 

Ивона Родината за мен е най-хубавото и най-доброто 

място. Тя не е само родината, тя е в живота 

ми. 

 

На този въпрос учениците от II клас споделят, че Родината е тяхната 

страна България, в която са родени и живеят. Те много ясно разбират 

какво се обозначава с понятието „родина”. Родина – България, или 

България – Родина, за тях е страната, на която се възхищават и казват, че 

обичат. 

Всички анкетирани ученици от IV клас са на мнение, че родината е 

нещо много красиво. Те споделят, че винаги ще обичат България, защото 

тя е тяхното родно място. Представят си я „като техния живот”, стига 

никой да не я замърсява. Най-важното е, че от всички отговори прозира 

любовта на четвъртокласниците към България – родното ни място, където 

сме родени, учим, работим, място, където и ще умрем като горди българи. 

 

Въпрос 2. Харесва ли ти да научаваш нови неща за растенията 

и животните? Защо? 

Ралица Да, харесва ми. От растенията има много 

зеленчуци и плодове, храсти и дървета. От тях 

се получава кислород. Има много красиви 

животни. 

Михаил Да, харесва ми. От растенията ние дишаме 

кислород, който е чист. Животните са 

разнообразни, те ни радват. 
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Кристиян Да, харесва ми. Сеят се растения. От тях се 

получава храна. Животните се грижат за 

малките си. 

Ванеса Да. Цветята са като слънцето! Хубави са! 

Животните са мили и красиви. 

Асен Да, харесва ми. Научавам за природата и 

животните. Те са пред нас. Така им се радваме. 

Кристиян На мен много ми харесва. 

Радияна Да, това е от любимите ми неща в училище. 

Пламен Да, много! 

Веселина Да, защото много обичам животните и 

растенията. 

Ивона Това е от най-любимите ми занятия в училище. 

 

Всички анкетирани ученици споделят, че им харесва да научават нови 

неща за растенията и животните. Още в ранна възраст децата проявяват 

силен интерес към животните и тук се наблюдава фактът, че този интерес 

в начална училищна възраст не се губи.  

Любопитството и интересът на учениците към живата природа се 

дообогатява и доразвива чрез проява на интерес към растенията. Новата 

информация, която научават учениците за растителния и животинския 

свят, се оказва много вълнуваща за тях – това проличава от тяхната 

категоричност в отговорите. 
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Въпрос 3. Важно ли е да познаваме живота на растенията и 

животните? Защо? 

Ралица Да, важно е. Пречистват въздуха растенията. 

Животните се хранят с различни растения – ако 

ги няма, те ще умрат. Ако не поливаме 

растенията, те умират. 

Михаил Да. Растенията и животните умират, ако не се 

грижим за тях. Без дърветата – те не искат 

грижи. Има защитени растения и животни: 

еделвайс и елен. 

Кристиян Те ще изгният, ако ги поливаме много. 

Животните искат грижи, иначе са сами. 

Ванеса Да, много е важно, защото те ще умрат. 

Асен Да, много! Ние трябва да знаем какво да правим 

с тях, за да съществуват. 

Кристиян Да, много е важно, защото, ако ядеш храна и не 

я познаваш, може да се натровиш. 

Радияна Важно е да пазим природата, тя е нашият 

въздух. Важно е да пазим животните, те са 

много приятни. 

Пламен Да, защото знам с какво се хранят и как се 

развиват. 

Веселина Да, защото животът на животните е много 

хубав, а растенията са много красиви. 

Ивона Да, това е от най-важните неща – да пазим 

природата, тази, която обичаме толкова, и 
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тези, които живеят в нея. 

 

На този въпрос учениците от II клас отговарят, че е важно. Те смятат, 

че всеки трябва да познава живота на растенията и животните, защото, ако 

човек не опазва и не се грижи за растенията, те ще загинат и животните 

няма да могат да оцеляват. За живота на животните споделят още, че има 

животни, които имат нужда от човешка помощ, иначе те няма да могат да 

оцеляват сами. Дават примери с домашните животни. Едно от децата 

сподели, че има и растения и животни, които са защитени от закона и че 

никой няма право да ги бере или залавя, назова растението еделвайс и 

животно – елен. 

Всички анкетирани четвъртокласници са категорични, че е важно да 

опознават живота на растенията и животните. По този начин те ще научат 

коя храна е отровна и трябва да избягват; как да опазват природата. А 

само чрез познаване света на растенията и животните, е възможно 

съхраняването света на хората. 

 

Въпрос 4. Кое повече ти харесва – да научаваш за растенията и 

животните или за историческото минало на България? Защо? 

Ралица Историята на България. За Христо Ботев и 

Васил Левски. Цар Симеон, той ходил три 

дена гладен, за да образува голяма България. 

Михаил Историята на България. Нейното минало. Тя е 

много важна за нас, войните и борбата между 

страните. На 3 март ние носим цветя на руския 
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паметник и казваме стихове и песни за 

Левски, Ботев. Още научаваме за Кирил и 

Методий и тяхната азбука.  

Кристиян Историята на България. Азбуката, написана от 

Кирил и Методий.  

Ванеса Историята на България. 3 март, 24 май, 

азбуката на Кирил и Методий. 

Асен Историята на България. За Левски, Ботев, 

Кирил и Методий – азбуката, Паисий 

Хилендарски, който е написал „История 

славянобългарска”. Още за цар Иван Асен II. 

Кристиян Аз си представям природния свят така: 

всички растения си разговарят едно с друго и 

мисля, че растенията ще се разбират много 

по-добре от хората. 

Радияна Чист, красив. 

Пламен С много животни и с много трева. 

Веселина Ами по-красив и никой да не го замърсява. 

Ивона Поляни, реки, езера, цветя, животни – като 

зайчета, пиленца. 

 

На този въпрос всички второкласници споделят, че повече им харесва 

да научават за историческото минало на България. Всичките единодушно 

изказват, че природният свят е интересен, но миналото на България ги 

вълнува повече. Те споделят, че се чувстват горди, че са граждани на 

страна с такова минало, което оставя след себе си много исторически 

личности и забележителности. 
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Отговорите на този въпрос, дадени от четвъртокласниците, са много 

разнообразни и се определят от индивидуалните предпочитания на 

учениците. По-голяма част от анкетираните проявяват интерес към 

любопитни факти за България, свързани с исторически личности, обекти и 

паметници на културата. Интересът е провокиран от факта, че учениците 

се гордеят със своето славно минало, смелите исторически личности от 

трудните времена за България, от паметниците на културата – символи на 

изминали героични времена. 

 

Въпрос 5. Как си представяш природния свят?  

Ралица Много растения, животни, дървета и храсти. 

Много птици. Планини, реки и поляни. 

Всичко е прекрасно! 

Михаил Дърветата са зелени през лятото, а през 

зимата няма листа, но има сняг и пак е 

красиво. Реки, планините – високи с много 

дървета. Имаме и море, в което плуват риби. 

Много неща. 

Кристиян Тревата – зелена, дърветата и те –зелени. 

Много животни. 

Ванеса Животни и растения. Реки и поляни с много 

цветя. 

Асен Растения, храсти, дървета, планини, върхове 

със сняг. Въздухът – чист. Много животни. 

Кристиян Аз си представям природния свят така: 
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всички растения си разговарят едно с друго 

и мисля, че растенията ще се разбират 

много по-добре от хората. 

Радияна  Чист, красив. 

Пламен С много животни и с много трева. 

Веселина Ами по-красив и никой да не го замърсява. 

Ивона Поляни, реки, езера, цветя, животни – като 

зайчета, пиленца. 

 

Учениците от II клас споделят, че природният свят е много 

разнообразен – има много различни животни, изобилие от растения, реки, 

планини. Изразиха мнение, че той е приятно място за живот на животните. 

При анализ на дадените отговори от четвъртокласниците може да се 

направи следното заключение: учениците си представят природния свят 

чрез природни обекти: растения, животни, поляни, цветя, реки, езера. За 

тях е важно природният свят да не се замърсява. Вероятно това е така, 

защото учениците са разбрали причинно-следствената връзка, че 

замърсяването на природния свят води до унищожаване на природните 

обекти, а оттам – пагубно влияние върху живота и здравето на хората. 

 

Въпрос 6. Мислиш ли, че растенията и животните също имат 

чувства?  

Ралица Да, защото те живеят. Те са част от природата 

и имат нужда от гледане. Животните, като ги 

ударим, те се страхуват, а растението се 
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променя. 

Михаил Да, животните, защото искат да живеят, те се 

галят в мен. За растенията –  мисля, че нямат. 

Труден въпрос! 

Кристиян Да, защото са част от природата. 

Ванеса Да, защото те дишат. Плашат се животните от 

лоши хора. 

Асен Да, защото, като ударим животните, ги боли, а 

цветята, като не ги гледаме, те стават 

различни. 

Кристиян Аз мисля, че растенията имат чувства. 

Например, ако откъснем листо от цвете, ще 

го заболи. Но ако го полеем, то ще е 

щастливо. 

Радияна Те имат чувства.  

Пламен Да! 

Веселина Да, и те имат чувства! 

Ивона Да, естествено! Представете си едно дърво, 

счупете едно клонче и се заслушайте добре! 

Ако се вслушате по-дълбоко, ще чуете как то 

плаче от болка. 

 

Всички изследвани ученици от II клас са категорични, че животните 

имат чувства. Те споделят, че когато се посяга на животно, след това то 

изпитва страх към този, които го наранява. И обратно, когато го милват, 

то се радва и започва да се гали. За растенията споделят, че те също имат 
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чувства, защото са част от живата природа. Един ученик изказа мнение, че 

растенията нямат чувства или по-скоро – това е много труден въпрос. 

Всички анкетирани ученици от IV клас също са категорични, че 

растенията и животните имат чувства. Кристиян и Ивона дори дават 

пример за това, какво ще стане, ако откъснем листо от цвете или счупим 

клонче. Те са на мнение, че това ще разстрои много цветето и дървото. 

Ако обмислим добре категоричните отговори на учениците, че 

растенията и животните имат чувства, можем да стигнем до извода, че 

учениците са състрадателни малки хора. Това ни дава основание да 

предположим, че като възрастни те ще се грижат за растенията и 

животните и няма да ги нараняват. 

 

Въпрос 7. Мислиш ли, че животните от приказките съществуват?  

Ралица Не, те са си там в приказките, няма ги тук при 

нас. Те не говорят. 

Михаил Не, нарисувани са! Не говорят! 

Кристиян Не, няма! 

Ванеса Не, те са нарисувани. 

Асен Не, аз гледам Нешънъл Джиографик. Цар Лъв е 

нарисуван и говори, но лъвовете не говорят в 

действителност. 

Кристиян Аз не мисля, че животните от приказките 

съществуват! 

Радияна Не! 

Пламен Да, само някои! 

Веселина Да! 
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Ивона Може би. Например в някои приказки наричат 

мечките „зверове”. Ами тя съществува. 

 

Този въпрос бе отговорен от второкласниците с категоричен отговор – 

не. Много от децата на тази възраст гледат филми и четат детска 

литература, където на различните животни се преписват различни 

човешки качества и добродетели. Освен това в тях животните обикновено 

са представени с дрехи и говорят. Изследваните ученици категорично 

отхвърлят, че животните от приказките съществуват. Те ясно 

разграничават животните като герои от приказка и животните като реални 

живи природни обекти. Аргумент за това са техните отговори. Едно от 

децата бе категорично, че тези животни не съществуват, т.е. животните са 

реални природни обекти, както са в Нешънъл Джиографик. Там 

животните не са това, което са по филмите и приказките, там те са 

„врагове“, а не приятели. Тези отговори са показател, че учениците от 

втори клас ясно различават приказния герой животно и реалните животни 

като част от природата. 

Тук отговорите на четвъртокласниците на пръв поглед са много 

колебливи. Част от анкетираните са на мнение, че животните от 

приказките съществуват. Този факт вероятно се дължи на това, че 

учениците знаят, че в приказките герои са Баба Меца, Кумчо Вълчо, Кума 

Лиса, Зайо Байо. За установяване начина на мислене на учениците от IV 

клас се провежда допълнителна беседа. От нея става ясен следният факт: 

учениците от IV клас знаят, че героите от приказките са реално 

съществуващи природни животни, които не носят дрехи, не говорят, т.е. 

различават приказното животно герой от реалното природно животно.  

За по-голяма нагледност отговорите се представят чрез диаграма. 
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Фигура 1. Животните от приказките съществуват ли? 

 
 

Въпрос 8. Мислиш ли, че има лоши животни като в приказките? 

Ако мислиш, че има, кои според теб са те? 

Ралица Да. Кобрата напада мишки. Мечката, когато е 

гладна, тя напада.  

Михаил Да, има. 

Кристиян Има – вълкът, мечката. 

Ванеса Да, има, някои кучета са лоши. 

Асен Да, тигрите, мечките и някои кучета. 

Кристиян Аз мисля, че няма лоши животни, стига да се 

отнасяме с тях добре и те ще се отнасят добре 

с нас. 

Радияна Вълк, змия, лисица. 

Пламен Мечка, змия, вълк. 
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Веселина Може би, но ако има, би трябвало да е вълкът. 

Ивона Вълк, мечка, койот, лисица и рисове. 

 

Второкласниците са категорични, че има лоши животни като тези от 

приказките. Едно от децата споделя, че мечката напада, когато е гладна, 

но едновременно с това споделя, че те постъпват така, защото няма с 

какво друго да се хранят. Други споделят, че животните са лоши, защото 

нападат „добрите“ животни като сърна, заек и др. След много примери 

между тях възникна спор за кучетата – едни смятат, че те са лоши, защото 

стопанинът не ги е научил, а други, защото по природа са такива. След 

дълга беседа по този въпрос се извежда изводът, че качествата, 

приписвани на животните в приказките, се преливат с качествата, които 

притежават като природни реални обекти. 

Отговорите на изследваните четвъртокласници са много разнообразни. 

При един от анкетираните четвъртокласници се наблюдава колебливост 

при отговора на въпроса дали има лоши животни като в приказките. 

Учениците, които са на мнение, че лоши животни съществуват, дават 

отговори, че това са животните вълк, змия, мечка. Тези животни като 

носители на лоши черти и качества присъстват в почти всички отговори 

на учениците, твърдящи, че лоши животни има и в нашия съвременен 

реален свят. 

Оттук може да се направи изводът, че качествата, преписвани на 

животните в приказките, се преливат с качествата, които притежават като 

природни реални обекти. 
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Въпрос 9. Какво научаваш за света на растенията и животните от 

учебника по околен свят/човекът и природата? 

Ралица Всичко. Много различни растения и животни и 

че те са от живата природа. 

Михаил За много неща. Животните са различни и се 

хранят различно. Растенията също са различни – 

имат различни цветове. 

Кристиян Всичко за тях. 

Ванеса За много животни и растения. 

Асен Всичко за тях. Как те живеят, за да не умрат. И 

колко са важни за природата. Те са от живата 

природа. 

Кристиян Аз научавам, че на животните изобщо не им е 

лесно да живеят, да си изкарват храна, за да 

оцелеят през зимата, да се пазят при атаки. 

Радияна Че животните са приятни, мили. Научавам за 

растенията, че те са красиви и имат хубав 

аромат.  

Пламен Че растенията имат дразнимост. 

Веселина Научавам, че животните се грижат едни за 

други, а растенията се грижат сами за себе си. 

Ивона  Много неща съм научила от учебника по човекът 

и природата. 

 

Прави впечатление, че всички ученици от II клас научават „всичко“ за 

растенията и животните. От това може да се направи изводът, че знанията, 
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които придобиват от учебника по околен свят, за тях са напълно 

достатъчни. Под „всичко“ учениците от втори клас разбират – различните 

растения, различните животни и че те са част от живата природа. 

Учениците от IV клас споделят, че научават много интересни неща за 

растенията и животните от учебника по човекът и природата. 

Четвъртокласниците са усвоили присъщи черти, поведение за растителния 

и животинския свят – дразнимост при растенията, полагане на грижи от 

страна на животните и растенията. При отговора на Кристиян явно 

проличава, че причинно-следствените връзки са правилно и точно усвоени 

– храна за оцеляване през зимата. 

 

Въпрос 10. Какво научаваш за България от учебника по околен свят/ 

човекът и обществото? 

Ралица Много неща. 

Михаил Че има много планини, реки. За войни и празници. 

Кристиян За много неща. 

Ванеса Всичко. 

Асен За природата на България. За нейната история. 

Кристиян Аз научавам, че на жителите на България по 

време на войни никак не е им било лесно и е било 

много страшно по това време. 

Радияна Че тя е много красива, мила. 

Пламен Че Васил Левски е обесен през 1873 г.; как е 

създадена България; за хан Аспарух. 
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Веселина Научавам, че България е красива държава, стига 

ние да си я обичаме и да се грижим за нея, да не я 

замърсяваме. 

Ивона  Че е богата на красота и много, много тайни. 

 

Учениците от II клас имат доста познания по отношение на България. 

Те споделят, че научават за нейната природа, която е богата на планини и 

реки, за нейната история – войните като част от миналото, за празниците, 

които се празнуват от българския народ. И много други неща, свързани с 

нашата Родина. 

Анкетираните ученици от IV клас дават разнообразни отговори на 

въпроса: „Какво научаваш за България от учебника по човекът и 

обществото?” Един от четвъртокласниците дава точна информация за 

историческо събитие – годината на обесването на Левски.  

Останалите анкетирани четвъртокласници споделят, че научават неща, 

от които проличава тяхната гордост за това, че са част от България и 

българския народ. При четири от отговорилите ясно си проличава 

любовта към родното отечество. Това пък от своя страна ни дава 

основание да мислим, че тези ученици са и ще бъдат едни добри граждани 

на България, милеещи и грижещи се за своята родина. 

 

Въпрос 11. Кое е най-любимото ти животно? Какво знаеш за него?  

Ралица  Куче. Те са игриви и много ме радват. 

Михаил  Много животни обичам, но най-много зайче. То 

скача, бяга и е игриво. 

Кристиян  Куче. Бързо бяга. 
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Ванеса  Куче. То лае, пие вода, бяга и спи. 

Асен  Коте. То е много сладко и мило. Мъркат и се 

галят в теб. 

Кристиян  Моето любимо животно е заекът. Той е много 

страхлив, но много бърз. 

Радияна  Кучето. За него знам, че то е много добро 

животно.  

Зайчето. За него знам, че то се сприятелява. 

Пламен  Зайче. То има пухкава козина, червени очи и 

дълги уши. 

Веселина  Леопардът е любимото ми животно. Знам, че 

той е най-бързото сухоземно животно в света. 

Ивона  Котка. Тя е от най-умните животни, тя е 

много хитра. Знае всичко по минута. 

 

От отговорите на учениците от II клас си проличава, че има сходство 

към определено животно – куче.  

Отговорите на анкетираните ученици от IV клас са различни. При 

Радияна и Пламен се наблюдава сходство в предпочитанията към 

животните – тяхното любимо животно е заекът. 

От този въпрос и дадените отговори може да се направи изводът, че 

предпочитанията, които проявяват учениците към животните, се 

определят от техните индивидуално-личностни интереси и симпатии към 

живота и качествата, които притежават различните животни. Можем да 

кажем, че колкото разнообразни са животните, толкова разнообразни са и 

предпочитанията, които проявяват хората към тях. 
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Въпрос 12. Какво е за теб наука? Как си я представяш?  

Ралица  За мен науката е учебник, книга, енциклопедия: 

„Който не учи, няма да сполучи!“. Науката е 

много важна. 

Михаил Книгите, енциклопедия, учебник, машини, 

звезди, континенти, морето, планетите, космосът, 

азбуката, цифрите, пясък, камъни, желязо, 

стъкло. 

Кристиян Тя е учебникът, книгите. 

Ванеса Да научиш езици. Да можеш да четеш и пишеш. 

Асен Като пораснеш, да имаш професия. Науката е да 

изследват звездите и да научиш всички планети, 

звезди, и да научиш за всички страни, и да 

научиш всичко за природата. 

Кристиян За мен науката е нещо прекрасно. Както казва 

Сенека: „Учейки другите, човек учи и себе си.” И 

за мен е много вярно.  

Знанието е невероятно откритие. 

Радияна  Науката за физиката. Физиката е много 

забавна. 

Пламен  Добра, умна. 

Веселина  Науката за мен е нещо, което трябва да науча, 

и усещам, че тя ме води все по-напред. 

Представям си науката да научава всички деца. 

Ивона  Науката е от най-важните неща в училище. 
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Можем да кажем, че този въпрос е ключ към темата на проведеното 

изследване. Второкласниците дават много различни и интересни отговори 

на зададения въпрос. При всички се наблюдава свързването на науката с 

училището и ученето. Отговорите на учениците ни дават основателен 

повод да считаме, че при тях са поставени основите на научното познание 

и че голям принос за това има тяхното обучение в училище. Всеки 

интервюиран второкласник дава своя интерпретация за „науката“. Ралица 

споделя: „Който не учи, няма да сполучи!“.  

Четвъртокласниците дават различни и много интересни отговори на 

зададения въпрос. Всеки анкетиран четвъртокласник дава своя 

интерпретация за „науката”, но при всички се наблюдава свързването на 

идеята за наука с мястото, в което се усвоява – училището.  

От гледна точка на учениците науката се свързва и с ученето.  

Кристиян цитира дори Сенека: „Учейки другите, човек учи и себе си”. 

Той свързва науката с философа и неговото виждане за ученето на себе си 

и на другите. 

Радияна свързва науката с физиката.  

Веселина си представя „науката да научава всички деца”.  

Макар и неизказани по напълно научен начин, отговорите на въпроса 

„Какво е наука?” ни дават основание да считаме, че при изследваните 

ученици са поставени основите на научното познание и голям принос за 

това има тяхното обучение в училище. 

Заключение. След направеното изследване може да се направи 

заключение, че при учениците от втори и четвърти клас са поставени 

основите на научното познание.  
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Привеждането на технологичното обучение в българското 

училище в съответствие с образователните тенденции в страните от 

Европейския съюз изисква, от една страна, да се направи анализ на 

съществуващите държавни образователни изисквания по домашен бит и 

техника за задължителна подготовка и на ключовите компетентности, а от 

друга – да се осигури такова учебно съдържание, с което да се постигнат 

тези ключови компетентности. Като първи етап на привеждането на 

обучението към европейските тенденции се приема установяването на 

корелацията между държавните образователни изисквания по домашен 

бит и техника за задължителна подготовка и ключовите компетентности. 

В този смисъл е необходимо да се установи, доколко целите на 

технологичното обучение в края на завършването на определен 

образователен етап съответстват на ключови компетентности. 

Обект на изследването ни са държавните образователни 

изисквания по домашен бит и техника за задължителна подготовка в 

началния етап на основното образование и ключовите компетентности, 

представени от ЕС. 

Предмет на изследователската работа е степента на съответствие 

между държавните образователни изисквания  по домашен бит и техника 

за задължителна подготовка в началния етап на основното образование и 

ключовите компетентности. 

Целта е да се установи степента на съответствие между целите на 

технологичното обучение и ключовите компетентности в края на 

началния етап на основното образование. 

За постигане на целта в хода на изследователската работа 

решаваме следните задачи: 
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1. Да се обосноват специфичните цели на технологичното 

обучение в началния етап на основното образование, осъществявано чрез 

учебния предмет „Домашен бит и техника”. 

2. Да се обоснове спецификата на учебния предмет „Домашен бит 

и техника”. 

3. Да се определят елементите на учебно съдържание с 

интегрален и междудисциплинарен характер. 

4. Да се установи връзката между ядрата на учебното 

съдържание, очакваните резултати и ключовите компетентности и на тази 

база да се определи степента на съответствието им. 

Основен изследователски метод е сравнителният анализ.  

За представяне на степента на съответствие между изследваните 

обекти използваме процентилна скала. 

 

 

 

Специфични цели на технологичното обучение в началния 

етап на основното образование, осъществявано чрез учебния предмет 

„Домашен бит и техника” 

Образователната дейност в културно-образователна област „Бит и 

технологии”, свързана с технологичната подготовка, е предназначена да 

изгради основите на технологичната грамотност и компетентност на 

учениците като съществен елемент на тяхната обща култура. 

Учебните предмети в тази област представляват своеобразни 

стъпала за преминаване от процеса на изграждане на култура на бита на 

отделната личност към процес на изграждане на базисни умения за 

нейното бъдещо кариерно развитие. Техните стандарти са подредени така, 

че: 
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-  от представата за организация и планиране на дейностите в 

дома да се премине към изграждане на знания и умения за 

организация и планиране на дейностите в света на 

технологиите и извън дома; 

- от представата за съвременно оборудване на домакинството 

и техниката в близкия свят, с който семейството 

комуникира, да се премине към изграждане на представа за 

основните взаимовръзки в сложния свят на техносферата на 

нашата планета;  

- от знанията за управление на доходите в домакинството и 

потребителското поведение да се премине към изграждането 

на икономическа култура, както и на разбиране и 

диференциране на основни икономически понятия и 

концепции;  

- от разбиране влиянието на различните професии и сфери на 

дейност върху живота на семейството да се премине към 

умения за планиране на собствената професионална кариера 

в едновременна зависимост от индивидуалните качества и 

перспективите на трудовия пазар. 

 

Специфика на учебния предмет „Домашен бит и техника” 

Чрез учебния предмет „Домашен бит и техника” в I – IV клас се 

акцентира на началното навлизане в многообразния свят на техниката и 

технологиите през призмата на опознаването на всекидневни дейности и 

средства, които присъстват в реалния живот на детето. 

 Чрез този учебен предмет учениците разбират ролята на личната 

технологична култура при овладяването, разбирането и прилагането на 
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техниката и технологията в ежедневни и широко разпространени 

практически дейности. 

Учениците преоткриват създадения от човека свят, връзките му с 

околната среда, съзнават мощта на научно-техническия прогрес и участват 

в него, като проектират, конструират, моделират, изработват различни 

изделия и технологични системи. 

Учениците са окуражавани да решават проблеми, проектират, 

моделират и конструират, опитват, експериментират, проверяват, 

оценяват, изработват, планират и осъществяват малки проекти. Поощрява 

се умението им да приемат различни роли и позиции в процеса на 

обучение, като разпределяне на дейности, изпълняване на поставени 

задачи, оценяване, самооценяване, коригиране, работа – самостоятелно и в 

екип. 

Учениците предлагат, доказват, изразяват съмнения и планират 

сами свои дейности по проектиране и изработване на различни изделия и 

усвояване на отделни технологии. Имат възможност да избират, вземат 

решения и да се самооценяват. 

Във всяка дейност учениците трябва да разберат, че работата 

трябва да бъде планирана, организирана и извършена в условията на 

творчество, сътрудничество и обезпечаване с ресурси, а основните 

принципи са акуратност, високо качество и безопасност. Те не само трябва 

да познават и прилагат основни технически средства, процеси и решения 

на технически задачи, а и да оценяват техническите средства според 

отношението между качество и цена, потребителската им стойност и 

влиянието им върху социалната и околната среда. 

 

Елементи на учебно съдържание с интегрален и 

междудисциплинарен характер 
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Общата цел на учебните предмети от културно-образователната 

област „Бит и технологии”, свързана с изграждане на знания за факторите 

на социалното благополучие и умения за постигането му, води до 

необходимостта от включването в съдържателните ядра на общи понятия 

с интегративен характер като техника, технология, икономика и култура, 

а също така и на понятия, като: потребност, интерес, ресурс, стимул, 

избор, обект, количество, качество, комуникация, енергия, цена, пазар, 

продуктивност, производителност, инструмент, материал, модул, 

похват, подход, операция, стратегия, тактика, проект, план, програма, 

аргумент, конкуренция, модел, доход, кариера, партньорство, екология, 

ергономия, естетика, система, структура, оценка, критерий. 

В тясна връзка с посочените ядра са и понятията и проблемите с 

интегрален и междудисциплинарен характер: дом, жилище – видове 

жилища, функционалност, избор, комуникации в жилището, вътрешна и 

външна архитектура, строителни материали, енергия, екология в 

жилището, ергономия, безопасност на дома, място за спорт и хоби, 

домашни любимци, цветя, градина, облекло – функции, материали, видове, 

аксесоари, производство, представяне, продажба, мода, стил, 

поддържане, избор, съхраняване, подреждане, цена, естетика; храна – 

продукти, полуфабрикат, екология, културни различия в Европа, 

приготвяне, съхраняване, поднасяне, етикет, технически средства, 

безопасност на труда, продуктивност, стимул; свободно време (хоби) – 

технологии в туризма и спорта, организация и планиране на свободното 

време и хобито, фотография, игри и играчки, гъбарство, пчеларство, 

билкарство, филателия, институции; общуване и комуникации – 

комуникационна техника, вербални и невербални начини на комуникация, 

общуване, договаряне, сътрудничество, работа в екип, етикеция, близки и 

по-далечни комуникации, интернет комуникации, поща, институции в 
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комуникациите; икономика – ресурс, продукт, стока, пари, капитал, 

икономически стимули, търсене, предлагане, пазар, приход, разход, доход, 

фалит, недостиг, избор, размяна, конкуренция, кариера, професия, 

организация. 

 

Ядра на учебно съдържание, очаквани резултати и връзка с 

ключовите компетентности 

В документите за развитие на образованието на страните от 

Европейския съюз са посочени  девет ключови компетентности, а именно: 

1. Компетентности в областта на българския език; 2. Умения за общуване 

на чужди езици; 3. Математическа компетентност и основни 

компетентности в областта на природните науки и на технологиите; 4. 

Дигитална компетентност; 5. Умения за учене; 6. Социални и граждански 

компетентности; 7. Инициативност и предприемчивост; 8. Културна 

осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество; 9. Умения за подкрепа 

на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот. 

В резултат на сравнителния анализ се установи, че в най-голяма 

степен се проявява връзката между ядрата на учебно съдържание и 

очакваните резултати с пета и със седма ключова компетентност, а именно 

„Умение за учене“ и „Инициативност и предприемчивост“ (100%). 

На второ място се нарежда връзката между ядрата на учебно 

съдържание и очакваните резултати с осма компетентност „Културна 

осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество“. При анализа се 

установи, че само едно ядро от учебното съдържание „Обработване на 

материали,  сглобяване и комбиниране на модули“ и резултатите, които 

се очакват от ученика – да назовава материали и основните им 

технологични свойства, съответства на тази ключова компетентност 

(97,5%).  
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На трето място се нарежда връзката между ядрата на учебно 

съдържание и очакваните резултати с трета ключова компетентност 

„Математическа компетентност“ и с шеста ключова компетентност 

„Социални и граждански компетентности“ (80,08%). 

На следващото четвърто място се нарежда връзката между ядрата 

на учебно съдържание и очакваните резултати с четвъртата компетентност 

„Дигитална компетентност“ (70,08%). 

На пето и шесто място се нарежда връзката между ядрата на 

учебно съдържание и очакваните резултати с първа и с девета 

компетентност: „Компетентности в областта на българския език“ (62,5%) 

и „Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 

на живот“  (37,5%). 

Най-ниска е степента на връзката между ядрата на учебно 

съдържание и очакваните резултати с втората компетентност „Умения за 

общуване на чужди езици“ (29,1%). 

Обобщените данни от анализа за връзката между ядрата на 

учебно съдържание, очакваните резултати с ключовите компетентности е 

представена в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Връзка между ядрата на учебно съдържание, очакваните 

резултати с ключовите компетентности 

Ядра на учебно 

съдържание 

Знания, умения и отношения 
В резултат от обучението си 

по домашен бит и техника 

ученикът: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проектиране, 
планиране и 
оценяване 

Предлага и дискутира идеи, 
като рисува, скицира и 
моделира. 

х  х х х х х х х 

Планира своята работа, като 
работи по инструкции и 

х  х х х х х х  
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Ядра на учебно 

съдържание 

Знания, умения и отношения 
В резултат от обучението си 

по домашен бит и техника 

ученикът: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образец. 
Оценява своята и работа на 
другите по зададени и свои 
критерии. 

х  х х х х х х  

Организира рационално 
работата си самостоятелно и в 
група. 

  х х х х х х  

Техника 
 

Разбира предназначението на 
уреди и апарати за бита и 
тяхното безопасно използване. 

 х х х х х х х х 

Прави малки ремонти.   х  х х х х  

Конструира и моделира, като 
използва аналози на някои 
прости механизми. 

  х  х х х х  

Разбира ролята на техниката и 
технологиите в живота на 
хората. 

х х х х х х х х х 

Обработване на 
материали,  
сглобяване и 
комбиниране на 
модули 

Назовава материали и 
основните им технологични 
свойства.  

х  х  х  х   

Използва различни начини за 
оразмеряване и очертаване в 
процеса на изработване на 
изделие или модел. 

  х  х  х х  

Обработва разнообразни 
материали при изработване на 
различни изделия, модели. 

  х  х  х х  

Използва различни начини за 
комбиниране, свързване и 
сглобяване на детайли и 
компоненти. 

  х  х  х х  

Комуникация и 
контрол в 

Познава функциите на 
устройствата за комуникация и 

х х  х х х х   
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Ядра на учебно 

съдържание 

Знания, умения и отношения 
В резултат от обучението си 

по домашен бит и техника 

ученикът: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

трудовите 
процеси 

информация. 
Използва различни начини за 
комуникация и контрол. 

х х х х х х х х  

Ползва различни 
информационни източници, 
включително и ИКТ. 

х х  х х х х х  

Прилага основни правила за 
общуване при делови 
взаимоотношения. 

х   х х х х х  

Инициативност и 
предприемчивост 
 

Разбира, че продуктите се 
произвеждат, разменят и 
продават. 
Различава стоки и услуги. 

х  х х х х х х х 

Знае какво представлява 
производството и разказва за 
начина на създаване на даден 
продукт. 

х  х  х х х х  

Разбира значимостта на 
различни професии и фактори 
за тяхното развитие. 

х  х х х х х х  

Екология, здраве и 
безопасност 
 

Познава основни правила за 
отглеждане на домашни 
животни и растения. 

х  х х х х х х х 

Използва и съхранява правилно 
и безопасно инструменти и 
материали. 

  х х х х х х х 

Приготвя храни, подбирайки 
здравословни продукти. 

  х х х х х х х 

Проявява отговорност, 
загриженост и 
природосъобразно поведение 
при използването на техниката 
и технологиите. 

х х х х х х х х х 
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В заключение може да се посочи, че като цяло съществува висока 

степен на съответствие между ядрата на учебно съдържание и очакваните 

резултати с ключовите компетентности (53,06%). 
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CODING AND DECODING THE FIGURATIVE LANGUAGE 

BY PHONEMIC DYSLEXIA 

 

Lilyana Chobanova 

Faculty of Education, Plovdiv University „Paisii Hilendarski” 

Doctoral Degree Programme in Special Education 

 

Abstract: Different count of phonemes creates the material cover of the 

morphemes and the lexemes as meaningful items. They differ by one or other 

signs from the articulation or acoustic character, defined as differential, 

separated in different order, that is the way the act of communication could be 

realized. The correct perception of the phonemes is a crucial condition in 

learning reading and writing. The phonemic dyslexia is connected with some 

kind of problems with the hearing. In its base is the deficiency in acoustic-letter 

analysis and synthesis of the words. This leads to misinterpretation and 

disability in processing the sense of the words and the sentences.  

Key words: phonemic dyslexia,, dyslexia, learning process, writing 

process 
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Осъзнаването на фонологичния състав на материалните обвивки на 

езиковите единици (сричка – морфема – лексема) оказва изключително 

голямо влияние при обучението по четене и писане при децата. Свързва се 

с развитието на фонологичните способности, а усъвършенстването на 

фонемната сегментация и анализ спомагат за достигането на правилното 

използване на фонемите. От друга страна пък, умението да се възприемат 

правилно фонемите, способността на детето да обособява отделните 

фонеми се осъществява под влияние на четенето и писането. 

Фонематическата дислексия се отнася към литералните дислексии, тъй 

като тя се свързва с отделните букви като графични знаци, с които се 

кодира устната звучаща реч. По характера на затрудненията, които се 

наблюдават, фонематичната дислексия съвпада с акустическата 

дисграфия. За преодоляването им в корекционната дейност се прилагат 

същите методики. Най-важното тук е да се възпита у детето ясна слухова 

диференциация на звуковете на езика (фонемите), което ще е сигурно 

условие за преодоляването на трудностите при назоваването и 

изписването на съответните букви. 

Според  Л. С. Виготски осмислянето на фонологичната система на 

езика се формира под влияние на четенето и писането. Появата у детето на 

способността да разделя потока на речта на фонеми е непосредствен 

резултат от обучението по четене. Докато умението да се разчленява речта 

на срички се развива спонтанно и не представлява трудност, то за 

откриването на фонемите се изисква специално обучение. След като у 

детето е формирано понятието за изречение, дума и морфема, специални 

упражнения трябва да бъдат посветени на формирането на понятието за 

сричка и фонема, материалните обвивки на които не се свързват с никакво 
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значение. При сричките, в състава на които се откриват фонемите, трябва 

да се сравнява техният състав – брой и дистрибуция на фонемите 

(Выготский 1989). 

При слуховото възприемане на звучащата устна реч се 

обособяват две равнища: а) равнище, на което детето е способно да 

разпознава по-големите езикови единици (сричките) и елементите, които 

ги изграждат. Това са първата и последната консонантна фонема, между 

които се разполагат вокалите. Овладяването на това равнище е 

необходимо, за да може детето по-лесно да се справя с четенето и 

писането. Още повече, че това спомага на детето да придобие умението да 

се учи да декодира думите, като прилага принципа на аналогията при 

противопоставянето на минимални двойки, материалната обвивка на 

които се различава само по гласния звук и единия от съгласните: 

съвпадане на началната и финалната съгласна, например: там – дам; дол – 

дом; б) равнище, на което детето съсредоточава своето внимание върху 

отделните фонеми. 

Фонематическата дислексия е свързана с функционалното 

несъвършенство и недостатъчно прецизната и диференцирана дейност на 

речево-слуховия анализатор, което води до трудности при слуховата 

диференциация на звуковете и при фонематическия анализ и синтез на 

думите. Ако при детето се наблюдава нарушение на фонематическия 

анализ и синтез на думите, то би се затруднявало при запомнянето на 

последователността на звуковете в речевия поток, както и при свързването 

на звуковете в срички и при свързването на сричките в състава на 

материалната обвивка на думите (Лалаева 1983; Хватцев 1959). 

Тази дислексия се проявява при четенето буква по буква. Налице 

е трудност при синтезирането на фонемния състав на думата и при 
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съединяването на звуковете в срички. Когато трудностите се проявяват 

при нарушенията  на звуково-сричковата структура на думата (изпускане 

и прибавяне на звуковете и сричките), тази разновидност на дислексията 

се определя като вербална. Определя се от същите причини, както и 

дисграфията – на основата на неформираността на фонематическия анализ 

и синтез. Детето ще допуска грешки при четенето, докато не се формира у 

него трайният навик за анализ и синтез на речевия поток. 

Трябва да се прави разлика между фонематичната (акустичната) 

дислексия и артикулационно-акустичната. Последната е свързана с 

неправилното произношение, с нарушения и отклонения от нормата при 

артикулацията на определени звукове. Това може да се дължи на 

временни нарушения при произнасянето на звуковете, което се определя 

от неформираност на фонематическия слух или причината е в 

артикулационния апарат. Ако детето е здраво, тези нарушения могат да 

бъдат преодолени още когато бъдат забелязани – в най-ранна възраст (3 – 

5 години).  Възпитателите в детските ясли и родителите са тези, които 

трябва да провеждат постоянно наблюдение над речта на детето, показват 

му и го учат на правилно произношение. По този начин то ще усвои 

правилната фонетична система и у него ще се развият речево-слуховите и 

речево-двигателните анализатори. 

Другата причина, която е по-съществена, е в случаите на 

неправилна артикулация на определени звукове; тя е от патологичен 

характер (нарушения на речевия слух; на артикулационния  апарат,  като 

това се отнася до дейността на активните говорни органи – езика, устните; 

на артикулационната моторика). 

При подобни нарушения една фонема може да се произнася 

неправилно, което не  влияе върху промяна на смисъла на думата 
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(алвеолното Р се заменя с увуларно). Но когато детето не прави разлика в 

звученето на звуковете, близки по артикулация, смисълът се нарушава 

(рак – лак). 

Най-често се смесват следните звукове: алвиоденталните съскави 

консонанти (С, С’; З, З’); проходните консонанти (Ш, Ж); преградно-

проходните консонанти (Ч, Ц); сонорните консонанти (Л, Л’; Р, Р’); 

задноезичните консонанти (К, К’; Г, Г’; Х, Х’); звучните (сонорните) 

консонанти; меките (палаталните) консонанти. 

Различават се следните  форми на нарушение в потока на речта:  

- замяна на мястото на учленение на съгласни звукове: 

алвеолното Р със увуларно; 

- изпускане на определен звук (вместо крак – как; крава – 

кава; праскова – паскова); 

- замяна (смесване) на един звук с друг, близък по място на 

учленение или звучене. Налице е нарушение при 

диференциацията на звуковете: вместо крава – клава; вместо 

град – глад; вместо гора – кора; вместо гара – кара 

(Волкова, Шаховска 1998). 

Сричката [англ. syllable] е минимална произносителна единица 

на речта. От артикулационна гледна точка сричката се определя като 

последователност от речеви движения, които се образуват при едно 

издишване на въздушната струя, с един импулс на мускулното 

напрежение, а от акустична гледна точка това е съчетание на по-малко 

сонорен звук с по-сонорен (Ото Йесперсен). В центъра на сричката се 

намира гласен звук, притежаващ най-висока степен на звучност, а на 

периферията са съгласните звукове. Но периферията може да бъде нулева 

(О-ко; У-хо; А-на). (РЯ 1979). 
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Трудностите при определяне на сричковата структура на думите 

и при обособяването на отделните срички произтичат от факта, че в 

българския език сричката не е носител на никакво значение и се разкрива 

само на основата на фонетическите характеристики. В литературата, 

посветена на сричките, е разпространено мнението, че сричката е 

съчетание на един гласен звук с един или няколко съгласни звука. Ще 

илюстрираме с примери, представящи структурата на сричката в 

българския език: V-: О-рех; СV-: РА-мо; VС-: ОТ-къс; СVС-: ДЕН; ССV-: 

ВРА-та; СССV-: СТРА-на; СССVС-: про-СТРАН-ство; ССVС (БРАТ); 

ССVСС (БРЯСТ). 

[Легенда: V – вокал (гласен звук); С – консонант (съгласен звук)] 

 

Сричката е част от фонологичната система на езика и като 

съчетание от два или повече звукови елемента от думата е първият  

сегмент от думата, която детето обособява в потока на речта слухово и 

произнася. Затова разделянето на думата на срички е първата способност 

за сегментация и най-бързо се усъвършенства. Сричковият анализ и синтез 

се смятат за сравнително лесно занимание и могат да се формират още 

преди детето да е постъпило в училище. Понятието за сричката включва 

умението на детето да извършва упражнения върху сричковата структура 

на думата: сравняване на срички, отделяне на дадена сричка, прибавяне на 

сричка. Не представлява практическа трудност и децата от предучилищна 

възраст да умеят правилно да отделят първата и последната сричка от 

думата, докато обособяването на сричката в средисловие изисква 

допълнителни упражнения за осмислянето на сричковата структура на 

думата. 
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Неумението да се разпределят думите на срички в процеса на 

четене  води до нарушаване на  фонематическия и сричковия синтез, което 

е  една от причините да не се разбират и най-обикновените думи, ако те не 

са разделени на части. Децата не умеят да обединяват отделно 

прочетените срички, за да се получи дума с присъщото й значение. Децата 

четат механично, без да разбират смисъла на информацията, която те 

трябва да декодират. Не се осмисля и синтактичният строеж на 

изречението, думите при четенето се възприемат изолирано, а не във 

връзка с останалите думи. 

Фонемата [англ. phoneme] е най-малката звукова единица на 

дадения език, която е в състояние да бъде единственият външен 

различител на експонентите на морфемите и думите (Маслов 1975). 

Фонемата е най-кратката (минималната) единица от системата за 

изразяване на звуковия език, представляваща съвкупност от едновременно 

реализиращи се диференциални признаци и която е в състояние да 

различава звуковите обвивки (звуковата страна, звученето) на различните 

думи и морфеми (Ахманова 1969). 

Фонемата е абстрактна езикова единица, тя е съвкупност от 

диференциални признаци (артикулационни и акустични) и нейната 

основна функция е да изгражда и да диференцира материалните обвивки 

на значещите единици в езика (морфемите и думите). В потока речта тя е 

представена от звуковете на речта, които се определят като нейни  

варианти (фони).  

Звукът, произнасян в речта, е не само резултат от определено 

трептене на въздуха и от определена дейност на човешките говорни 

органи. В системата на езика се обособяват фонемите, а всеки отрязък от 

речта се разчленява на отделни звукове (фони). Отделянето на фонемите в 
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езика се осъществява в резултат на тяхното противопоставяне като 

различителни елементи на звуковата обвивка на морфемите и думите, 

което се определя с термина опозиция. Словоформите, които се 

противопоставят, се наричат минимални двойки, материалните обвивки на 

които се отличават само по един от изграждащите ги звукове (дам – дал; 

сал – сол; сам – сом и др).  

Фонемата притежава определени признаци, когато се произнася 

изолирано или в условия на най-малка зависимост от съседните звукове. В 

случая говорим за основен вариант на фонемата. Например: за съгласните 

това е позицията пред [А] под ударение (РА-мо; ВА-за; ПА-ти-ца). Други 

са признаците, които фонемата притежава, когато е произнесена в потока 

на речта и се влияе от диференциалните признаци, присъщи на съседните 

фонеми. Например при позиционните варианти на фонемата (СОЛ, ВОЛ, 

ДОЛ) нелабиалните (неустнените) съгласни [С], [В], [Д] придобиват 

признака „лабиалност” под влияние на следходния гласен лабиален звук 

[О]. 

Фонемната система на езика е съставена от определен брой 

фонеми. Българската фонемна система се състои от 45 фонеми – 39 

съгласни и 6 гласни. Всяка от тях се характеризира със съвкупност от 

смислоразличителни (диференциални) признаци и се отличава от останали 

по един или няколко признака от акустичен или артикулационен характер.  

Радка Влахова в своята учебник по практическа българска 

граматика представя по следния начин системата на съгласните 

(консонантите) в  българския език: 
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По 
начин 

на 
учленен

ие  

По 
място 

на 
учлене

ние  

Лабиални  Алвеолни  

Предноне
бни  

Велар
ни  билабиа

лни  
лабиодента

лни  
алвеодента

лни  
алвеол

ни  

Преград
ни 

твърди б п  т д   г к 
меки б’ п’  т’ д’   г’ к’ 

Проход
ни 

твърди  в ф з с  ж ш х 
меки  в’ ф’ з’ с’   х’ 

Преград
но-

проходн
и 

твърди   s ц  ? ч  

меки 
  s’ ц’    

Латерал
ни 

твърди   л    
меки   л’    

Вибрант
ни 

твърди    р   
меки    р’   

Назални твърди м   н   
меки м’   н’   

Глайд      й  

   зв. беззв. зв. беззв. зв. беззв. 
зв. 

беззв. зв. беззв. 
зв. 

беззв. 
 (Влахова, 2011) 
 

 

  

 

Гласните (вокалите) в българския език притежават следната 

артикулационна характеристика: 

{а} – задна по място на учленение, широка, нелабиална, ниска; 

{е} – предна по място на учленение, широка, нелабиална, средна 

гласна; 

{о} – задна по място на учленение, широка, лабиална според 

участието на устните, средна; 

{ъ} – задна по място на учленение, тясна според широчината на 

отвора, нелабиална, висока; 
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{и} – предна по място на учленение, тясна, нелабиална, висока; 

{у} – задна по място на учленение, тясна, лабиална според 

участието на устните, висока. 

Функции на фонемата: 

І. Конститутивна функция (англ. constitutive function) – това е 

най-важната функция на фонемите, тъй като  те изграждат материалните 

обвивки на езиковите единици (морфеми, лексеми и техните словоформи), 

които притежават значение. Построени в определена последователност, 

звуковете на езика се фиксират в звуковата обвивка на морфемите, думите 

и техните словоформи и образуват тяхната материална обвивка. Това е 

техният план на изразяване, без който е невъзможно съществуването на 

нито една значеща езикова единица. В звуковия език тези материални 

обвивки се използват за назоваването различни реалии (предмети и 

явления от околната действителност), както и на абстрактни същности, 

съществуващи в съзнанието на човек. 

ІІ. Дистинктивна функция (англ. distinctive function) – това е 

основната функция на фонемите като единици за изразяване, състояща се 

в това, че отличават дадената единица от семантичното равнище 

(морфемата и лексемата) от противопоставената й друга единица от 

същото равнище (Ахманова 1969). 

Смислоразличителната (диференциращата) функция на фонемата 

е тясно свързана с конститутивната и се смята за производна от нея. В 

тази функция фонемите разграничават в плана на изразяване морфемите, 

думите и техните словоформи, тъй като те се различават по своя фонемен 

състав от гледна точка на характера на фонемите, на техния брой и 

последователността, в която са представени в материалните им обвивки. 

Благодарение на индивидуалната специфична  звукова материална 
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обвивка думите и техните словоформи не само се различават, но и се 

осмислят от говорещия. Тази функция може да се определи още и като 

словоопознавателна. 

ІІІ. Перцептивна функция (англ. perceptive function) – функция на 

звуковете на речта като обект на слуховото възприятие (Ахманова, 1969).  

В по-различен план представя функциите на фонемната система 

В. К. Орфинская: 

І. Смислоразличителна функция – изразява се в това, че 

изменението на една от фонемите или на един от смислоразличителните 

признаци води до изменение на смисъла; 

ІІ. Слухово-произносителна диференциация на фонемите – 

изразява се в това, че дадена фонема се отличава от всяка друга фонема 

акустически и артикулационно; 

ІІІ. Фонематичен анализ – това е разделянето на думите на 

съставящите ги фонеми. 

В процеса на формирането на устната реч при децата 

позоваването на семантиката е едно от основните условия за развитието 

на речевата функция, т.е. смислоразличителната функция при говорещите 

деца е вече формирана (Орфинская 1963). 

Фонематичният слух се отнася към основните фонологични 

умения и се свежда до умението да се разграничават слухово фонемите, 

като се отчитат техните акустични и артикулационни диференциални 

признаци. Всяка фонема трябва да се възприема като различна от 

останалите. В езика съществуват няколко десетки фонеми, които 

изграждат материалната обвивка на значещите езикови единици 

морфемите и думите, всяка от които притежава своя семантика. 

Материалните им обвивки трябва да са изградени от различен брой 
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фонеми и да са разположени в различна последователност, за да може да 

се осъществява актът на комуникация. Правилното възприемане на 

фонемите е задължително и изключително важно условие и при 

обучението по четене и писане. 

Несъвършенството или нарушенията при перцептивната функция 

водят до отклонения и трудности при възприемането по слух на думи, 

които се разграничават само една фонема, и то най-вече само по един 

диференциален признак: звучност – беззвучност  (сърна – зърна; флаг – 

влак; Сара – Зара). 

Ако детето има проблеми с обработката на слуховата 

информация даже когато чете и произнася думите на глас, невинаги 

осмисля какво означават тези думи. Затова те четат бавно и не разбират 

това, което са прочели. Обучението на децата да разграничават фонемите 

е труден и продължителен процес. В акта на комуникация хората не 

произнасят изолирано отделните звукове, а те се артикулират в съчетание 

с предходния и следходния звук от сричката. В процеса на фонематичния 

анализ и синтез трябва да осмисли всеки от възприеманите звукове и да го 

идентифицира като самостоятелна фонема. 

Идентифицирането на фонемите и сричките трябва да се 

осъществява върху словесен материал. За анализа и синтеза на сричките и 

фонемите могат да се използват думи, които назовават предмети или 

явления от околната действителност, познати на детето, както и 

изкуствено създадени думи, които не изразяват никакво понятие. 

Анализът и синтезът на безсмислените думи е значително по-труден, тъй 

като детето не може да свърже материалната обвивка на такива думи с 

някакво вече известно значение, кодирано в паметта. 
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Сричковият анализ е по-лесен от сричковия синтез, докато при 

фонемите е обратно.  

Овладяването на понятието за фонемата е по-трудно, отколкото 

анализа и синтеза на думите. Необходими са продължителни упражнения 

за отделянето на първата фонема от сричката, на финалната и на сричката 

в средисловие. Много по-голяма трудност представлява обособяването на 

фонемите от група съгласни в състава на сричката (брат-ски, вра-та, сте-

на, кни-га). 

Фонематична дислексия – дислексия, свързана с недоразвитие 

на фонематическата система, на звуково-буквения анализ (при децата в 

редица случаи могат да се окажат недоразвити функциите 

фонематическото възприятие, анализ и синтез) (Селиверстов, 1997). 

Според М. Е. Хватцев при  фонематичната дислексия децата 

не могат да се научат да четат в продължение на 2 – 4 години.  Едни от  

тях срещат трудности при усвояването на отделните букви, не могат да ги 

сливат в срички и думи, а други усвояват буквите без проблеми, но при 

четенето допускат голям брой грешки. При тези деца буквата като 

обобщен графичен знак не се свързва с фонемата като обобщен звук на 

езика. Основната причина за липсата на връзка между звук и буква се 

дължи на лошия фонематичен слух. Те трудно различава звуковете и 

затова трудно усвояват буквите (Хватцев 1959). 

Фонематичната дислексия е свързана с недоразвитие на 

функциите на фонемната система, в която всяка единица се характеризира 

с определена съвкупност от смислоразличителни признаци. 

Като се има предвид неформироваността на основните функции 

на фонемната система фонематичната дислексия може да се раздели на 

две форми: 
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– Първата форма представлява четене, свързано с недоразвитие 

на фонемното възприятие (с диференциацията на фонемите), което се 

проявява в трудностите при усвояването на буквите, а също така и при 

замяната на звуковете, които са  близки в акустичен и артикулационен 

план (Б – П, Д – Т, С – Ш и др.); 

– Втората форма представлява нарушение при четенето, което се 

определя от недоразвитие на функциите на фонемния анализ. Наблюдават 

се следните грешки: четене буква по буква, изменение на звуковата и 

сричковата структура на думата (Лалаева 1983). 

– От приведените по-горе определения произтича, че 

фонематическата дислексия се свързва с недоразвит в достатъчна степен 

слух, което пречи за правилното възприемане на отделните звукове на 

езика (фонемите). В основата й са нарушенията, свързани със звуково-

буквения  анализ и синтез на думите. Това води до нарушаването на 

разбирането и осмислянето на думите и изреченията. Правилно 

функциониращият физически слух, основаващ се на липсата на 

нарушения в слуховия апарат на човека, е в основата на формирането на 

фонематичния слух. 

Когато се говори за нарушенията, свързани със слуховото 

възприятие на звучащата реч, не се вземат предвид  проблемите, които 

детето има със слуха. Не се отчитат и отклоненията, свързани с 

артикулационните органи. Въпреки че детето чува добре отделните 

звукове, то не е в състояние при слуховата перцепция да улови и да 

разграничи правилно всички звукове в потока на речта. Това засяга най-

вече следните дейности: 

– Осъществяване на фонематичен анализ и синтез на думите и 

разграничаване на звуковете на речта; 
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– Запомняне на всички думи в изречението и на звуковете в 

думата; 

– Спазване на последователността на звуковете в думата 

(Соболевская 1989). 

 

А) Трудности, свързани със слуховото възприятие на фонемите 

При писането под диктовка, когато детето възприема слухово 

материалната обвивка на думите, то трябва да разграничи в тях отделните 

изграждащи ги звукове и да ги кодира в писмената реч със съответните 

графични знаци буквите. 

Грешките в състава на сричковата и звуковата структура на 

думата, които могат да бъдат допуснати в процеса на кодирането на 

фонемите и се свързват с нарушенията, характерни за фонематичната 

дислексия, са следните: 

- изпускане, прибавяне или разместване букви: гднездо (вм. 

гнездо); въсичко (вм. всичко); 

-  изпускане  на съгласни (елизия), когато се наблюдава 

тяхното струпване в сричката: мес(Т)нос(Т), мос(Т), 

замес(Т)ник; 

- пропускане на букви, означаващи гласни или съгласни 

звукове (брзчките (вм. брезичките); бодлв (вм. бодлив); вез 

(вм. влез); джд (вм. дъжд); дрголюбен (вм. драголюбен); 

дръвета (вм. дървета); есета (вм. есента); забуват (вм. 

забулват); закрежено (вм. заскрежено); запитл (вм. 

запитал); изкачат (вм. изскачат); кепачи (вм. клепачи); 

корбче (вм. корабче); Кристян (вм. Кристиян); кусен (вм. 

вкусен); лита (вм. листа); ловните (вм. оловните); лста (вм. 
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листа); Юбка (вм. Любка); манжа (вм. манджа); мйка (вм. 

майка); млак (вм. малък); мничката ( вм. мъничката); ного 

(вм. много); мцуна (вм. муцуна); надваема (вм. надуваема); 

настпва (вм. настъпва); невстулка (вм. невестулка); обаци, 

облци (вм. облаци); одавна (вм. отдавна); осега (вм. 

отсега); пкрили (вм. покрили); пожлаваме (вм. 

пожелаваме); пстрият, пъсрият, пъстия (вм. пъстрият); 

пстори (вм. простори); различи (вм. различни); сингушката 

(вм. синегушката); тички (вм. птички); радстни (вм. 

радостни); срещнли (вм. срещнали); стахува (вм. страхува); 

студн (вм. студен); сръкче (вм. стръкче); хляди (вм. 

хиляди); храта (вм. хората); умивка (вм. усмивка); управява 

(вм.управлява);  

- пропускането на срички в думата: пата, лота (вм. лопата) 

лота; що (вм. защо); кво (вм. какво); гъстака (вм. 

гъсталака); толите (вм. тополите); разместване на 

сричките: лотапа (вм. лопата; прибавяне на срички: 

глулипец (вм. глупец); помомощта (вм. помощта);  

- Смесване на графичните знаци (буквите), отразяващи в 

писмената реч фонеми, различаващи се само по един 

диференциален признак, най-вече по признака „звучност – 

беззвучност” ([К] – [Г]: гожицата (вм. кожицата); кока 

(вм. кога); глони (вм. клони); издика (вм. издига); [С] – [З]: зе 

издига (вм. се издига); ознова (вм. основа);  призтигнаха 

(вм. пристигнаха); зтуден (вм. студен); 

- неправилно записване на думите, в графичната структура на 

които се употребяват дифони:  Щ (дъщт, дъщ (вм. дъжд); 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           232



кътурка (вм. къщурка); ножще (вм. ножче); помощд (вм. 

помощ); Я: Йулка (вм. Юлка); тойя (вм. тоя); 

- неправилно записване на думите, в графичната структура се 

среща афонът ь: Петио  (вм. Петьо); Петйо (вм. Петьо); 

- Неправилно отразяване на мекостта на съгласните с буквите 

Я, Ю (влаза (вм. вляза); ватър (вм. вятър); видахме (вм. 

видяхме); латна (вм. лятна); лела (вм. леля);  пуре (вм. 

пюре); Лубка, Люубка (вм. Любка); неделия (вм. неделя); 

приатели (вм. приятели); спът (вм. спят); дениът, дениот 

(вм. денят);  

- слято писане на  разположените в съседство пълнозначни 

думи: рожденден (вм. рожден ден); трихиляди (вм. три 

хиляди); тепазели (вм. те пазели);  честовали (вм. често 

вали); 

- слято писане на клитиките с акцентните думи, с които се  

произнасят  като едно фонетично цяло: 

а) Сливане на проклитики: втяхната (вм. в тяхната); иси 

(вм. и си); нагости (вм. на гости); наедна (вм. на една); 

напочивка (вм. на почивка); напъстрия (на пъстрия); 

насвета (вм. на света); неможе (вм. не може);  сезарадва 

(вм. се зарадва);  

б) Сливане на енклитики: благодаряти (вм. благодаря ти); 

возилисе (вм. возили се); дочувам жалнияму глас (вм. 

дочувам жалния му глас); дядоми (вм. дядо ми); майкаму 

(вм. майка му); можеда (вм. може да); откаксе (вм. откак 

се); помеждуси (вм. помежду си); приятелитеси (вм. 

приятелите си); харесахали (вм. харесаха ли). 
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[Посочените по-горе примери са събрани от нас при 

изследването на проблема за кодиране на устната звучаща реч въз 

основа на анализа на грешките, допуснати в диктовки от ученици от І 

– ІV клас на училища от района на Южна България]. 

 

Б) Трудности, свързани с фонемния анализ 

Докато овладяването на умението за сричковата сегментация и 

римуването не представляват практическа трудност и се развиват 

спонтанно и  при децата от най-ранна училищна възраст, то за 

откриването на фонемите се изисква специално обучение и многобройни 

упражнения. Фонемният анализ представлява най-голяма трудност за 

детето, то го овладява, ако преди това то се е упражнявало за разделянето 

на думата на срички. Фонологичното осмисляне на звучащата устна реч е 

задължително и много важно условие за постигането на някакви успехи 

при четенето и писането, от него зависи и правилното кодиране на 

материалните обвивки на езиковите единици от различните равнища.  

След като овладее диференцирането на  отделните срички, детето 

може да се съсредоточи върху фонемната и сричковата структура на 

думата, като по този начин осмисли и ролята на вокалите като 

сричкообразуващи елементи в състава на българската лексема, без да се 

има предвид нейната семантика. Фонологичното осмисляне на речта 

включва звуковете на речта, интонацията и сричките. 

За правилното писане е необходима прецизна слухова 

диференциация на звуковете и анализ на акустичните смислоразличителни 

признаци на всеки звук. 

Грешките в състава на сричковата и звуковата структура на 

думата, които могат да бъдат допуснати в процеса на кодирането на 
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фонемите, които се свързват с нарушенията, характерни за фонематичната 

дислексия, се наблюдават при: 

-  възприемане на звуковия състав на думата при устната реч; 

- определяне на наличието или липсата на даден звук в 

посочената сричка (дума); 

- определяне на първия и последния звук в сричката или 

думата; 

- определяне на мястото по ред на даден звук в състава на 

сричката или думата; 

- определяне на последователността на звуковете в състава на 

сричката или думата; 

- определяне на броя на звуковете в състава на сричката или 

думата; 

- замяна на звуковете, близки в акустично и артикулационно 

отношение;  

- смесване на звуковете, сливане на звуковете, а понякога и на 

сричките и думите; липса на ориентация в звученето на 

думата; 

- неумение да се улови и да се определи последователността 

на звуковете в сричката и думата; 

- неумение да се разчлени материалната звукова обвивка на 

думата на съставящите я фонеми – най-често се осъществява 

сричкова сегментация, а не фонемна; 

- замяна на буквите, предаващи близки във фонематичен план 

звукове,  при писането (налице е фонематична дисграфия); 

- смесване  на буквите, пропускане на съгласни звукове при 

струпването им, разместване на срички при четенето.  
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Фонематичният анализ се формира при децата на по-късен етап 

от развитието на речта. При фонематичния анализ думата се разпознава не 

само на основата на възприятието, но и на диференциацията на фонемите 

и на умението материалната обвивка на сричките и думите да се 

разчленява на съставящите ги елементи. 

Основните фонологични умения, които трябва да владее детето, 

за да възприема правилно материалната звукова обвивка на лексемите, се 

свеждат до идентифицирането на фонемите и сричките. Задълбочените 

фонологични познания се разкриват в изпълнението на задачи, изискващи 

прецизен езиков анализ. Това се отнася до съзнателното разпознаване на 

фонологичните елементи и тяхното използване.  

Корекционната дейност за отстраняване на нарушенията при 

фонематичната дислексия и свързаната с нея фонематична 

(артикулационно-акустична) дисграфия са идентични.  

В процеса на логопедичната дейност, свързана с отстраняването 

на нарушенията, характерни за фонематичната дислексия, трябва да 

отчита значимостта на сричковия анализ, тъй като на началния етап от 

ограмотяването детето се учи да свързва звуковете в срички, учи се да 

чете на срички и по този начин, след като ги обедини, открива думата, 

назоваваща предмет или явление от заобикалящия го свят. 

Развитието и усъвършенстването на фонематичния анализ 

представлява сложен процес. Логопедичната работа се свързва преди 

всичко с диференциацията на фонемите (определяне на наличието на 

даден звук в сричката или думата, определяне на дадения звук в сричката 

или думата, определяне на последователността на звуковете, определяне 

на броя на звуковете) за отстраняването на фонематичната дислексия, 
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която представлява нарушение на фонемното възприятие и акустичната 

диференциация на звуковете на речта. 

След като детето овладее идентифицирането на отделните 

фонеми, то може да ги запаметява в съответния ред и да ги възпроизвежда 

в състава на сричките и най-малките значещи езикови единици 

морфемите. Затова важно място в корекционната дейност трябва да заема 

умението за изваждане на фонеми от структурата на сричката или 

прибавяне на фонеми. 

Обучението по четене и писане е в пряка зависимост с развитието 

на фонологичните умения, свързани с диференциацията на фонемите, 

обособяването им и използване. Разпознаването на фонемите е особено 

важно още на началния етап на обучението по четене, когато най-важното 

умение е откриването и прилагането на съотношението буква – звук – 

фонема при декодирането на писмената реч. И обратно, колкото по-добре 

децата се справят с диференцирането на сричките и изграждащите ги 

фонеми, толкова по-бързо те напредват в обучението по четене.  

За преодоляването на проблемите, свързани с кодирането и 

декодирането на фигуративния език при дислексията, трябва да 

осъществява постоянна връзка  между слуховия анализ и синтез, от една 

страна, и между оптичния анализ и синтез, от друга, при корекционната 

дейност  за тяхното преодоляване. В този процес двата вида анализ са 

взаимосвързани и усъвършенстването на двете функции има 

изключително важно значение при обучението по четене и писане. 
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Abstract: In this article we pay attention to the problem of forming the 

calculating operations skill in children with impaired ability to learn. This 

problem is pressing and the number of its researchers increases, but before 

scrutinizing it, some basic terms need to be presented: children with special 

educational needs, children unable to learn, dyslexia, dyspraxia, dyscalculia. 

Some features of cognitive function in children with special educational needs 

influence in special way their mathematical skills. For example, some 

disturbances in short-term memory and working memory affect learning of 
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numerical connections, multiplication table and silent calculations. They 

compensate this through the ability to perceive models and big figures. The 

disturbance of language decoding and understanding creates difficulties in 

writing tasks and is the reason for difficult acquisition of technical terms. 

Children have difficulties in other fields,  but they’re not connected with this 

research work. According to the type of difficulties, which children have in 

Maths, dyscalculia is divided into several types: the first is of sequence, the 

second is of development, the third is of working memory, and the forth is of 

verbal actions. In this research are included children with special educational 

needs from first and second grade. In this research the children are seven from 

first and second grade. The method of this research includes four tasks, each of 

them is adjusted to the appropriate class with the material in Maths lessons. 

The first task is connected with the calculation of eight numeric expressions. 

The mistakes which are made reveal the group of children with 

dyscalculia. The difficulties in the acquisition of mathematical operations are 

the most complex thing connected with children who are unable to learn. The 

success in this field depends on their language and cognitive development. 

Key words: children/individuals with special educational needs (SEN), 

children with impaired learning, dyslexia, dyspraxia, dyscalculia 

 

 

В настоящата статия се засяга състоянието на проблема при 

формиране на умението за извършване на сметните операции при деца с 

нарушение на способността за учене. Този проблем остава актуален и 

расте броят на изследователите му, но преди да разгледаме този проблем е 

необходимо да представим няколко основни понятия като: деца/лица със 
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специални образователни потребности (СОП), деца с нарушения в 

ученето, дислексия, диспраксия, дискалкулия.  

 

Деца със специални образователни потребности (СОП) 

Понятието „специални образователни потребности” е определено 

в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. 

СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в 

обучението си, поради: 

• сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух); 

• физически увреждания; 

• умствена изостаналост; 

• езикови-говорни нарушения; 

• специфични обучителни трудности; 

• емоционални или поведенчески; 

• нарушения на общуването и комуникацията; 

• хронични заболявания, които водят до СОП; 

• множество увреждания.  

 

Деца с нарушения в ученето 

В Българската научна и изследователска практика Ваня Матанова 

(2001) въвежда термина „специфично нарушение на способността за 

учене”, който представлява по-точния превод на англоезичния термин 

“Specific Learning Disabilies”. Обобщавайки световните тенденции, 

авторката съобщава, че двете концепции за специфични нарушения на 

способността за учене стават все по-близки в тълкуването и все по-често 

се използват като взаимозаменяеми. Двата термина покриват цяла група 

разстройства, носителите на които демонстрират проблеми в една от 
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областите на ученето или в свързаните с това области. Някои от 

разстройствата могат да се появят изолирано или в различни комбинации 

помежду си. В. Матанова дава пример за чести нарушения на звуко-

буквения анализ в съчетание с четивни проблеми или затруднения в 

смятането – с езикови нарушения. Термините „специфични нарушения на 

способността за учене” и „специални образователни потребности” (СОП) 

се използват, за да опишат онази част от учениците, които имат 

определени затруднения в овладяването на училищните умения. Тези 

затруднения се определят от наличието на непълноти в ученето и 

систематизирането, които ограничават способностите на ученика в 

информационния процес, моторните умения и работната памет, които пък 

от своя страна причиняват трудности в овладяването на някои или всички 

умения, свързани с речта, четенето, правописа, писането, смятането и 

поведението (Матанова, 2001). 

 Специфични нарушения на способността за учене е възприетият 

в България термин, с който се описват затрудненията на децата да 

овладеят грамотността (четене, писане, смятане). В Обединеното кралство 

най-често се използва думата „дислексия“. Употребява се също и 

определението „специфични обучителни различия“, което обединява 

децата и възрастните с дислексия, диспраксия, дискалкулия и 

хиперактивност и/или дефицит на вниманието (ХАДВ). 

Някои школи описват дисграфията като отделно състояние и 

добавят в тази група още синдрома на Аспергер и аутизма. Често всички 

тези състояния се бъркат едно с друго, а е и много трудно да се повиши 

информираността на обществото за тези проблеми, понеже децата не 

изглеждат различно. Тези нарушения и увреждания са невидими и затова 

трудно се възприемат и приемат от другите. Родителите често споделят, че 
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хората мислят децата им за разглезени и палави, мързеливи и лоши, а 

възрастните с такива проблеми най-често се чувстват неразбрани. Повече 

от двайсет години след прехода в България вече сме по-склонни да 

приемаме деца с физически и двигателни увреждания, докато тези с 

невидими увреждания са една голяма група, която остава неразпозната и 

поради това неприета и неподкрепена. Защо казвам, че е голяма? Повечето 

проучвания сочат, че между 10 и 17% от всички деца в начален етап на 

обучение имат някаква форма на обучителни трудности. Пилотните 

изследвания в България не показват по-различни цифри. Казано с други 

думи, трудно ще се намери клас, в който някое от децата да не се нуждае 

от специална подкрепа, за да се научи да чете, пише и смята. В същото 

време работата ми ме среща често с учители, които твърдят, че в техния 

клас/тяхното училище или още по-лошо – в тяхната кариера, не са 

срещали деца с дислексия. В Обединеното кралство пътят на 

информиране на обществото, родителите и учителите, както и 

разработването на програми и методи на преподаване в голямата си част е 

извървян, макар че, както и самото приобщаване, това е непрекъснат 

процес. Преди да започнем с определенията, искам да подчертая, че няма 

две еднакви деца дори при съвършено идентични диагнози или 

комбинации от специфични нарушения. Това, че даден подход помага на 

едното, не означава, че той автоматично би проработил и при другото. 

Най-общо казано, децата със СОП изпитват затруднения с моторните си 

умения, обработката на информация и паметта. По думите на Брус 

Дженър, бивш американски атлет и олимпийски шампион по декатлон от 

1976 г., който описва своето детство с дислексия: „ако си дислексик, очите 

ти работят добре, мозъкът ти работи добре, но има някакво малко късо 

съединение в жицата, която свързва мозъка и очите ти“. Много от хората 
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със специални образователни потребности споделят, че затрудненията, 

усложненията и трудностите, които възникват по време на учене, не могат 

да бъдат описани или обяснени на хора, които ги нямат. Това, което ние 

можем да изпитаме и което аз съм преживяла от опита си, е как много от 

децата не могат да скрият възторга и радостта си, когато някой им 

предложи информация в достъпен за тях вид и поднесена по достъпен за 

тях начин.  

 

 

Дислексия 

Дислексията е с неврологичен произход и е комбинация от 

затруднения и способности. Затрудненията често са свързани с четене, 

писане и смятане, със слабости в краткосрочната и работната памет, 

умението за ред, скоростта на обработка на информацията, визуалната и 

слуховата перцепция, моторните движения и говоримия език. 

Способностите често са свързани с творческо мислене, интуиция, много 

добри пространствени възприятия, умения за рисуване или артистични 

заложби. 

 

Диспраксия 

Диспраксията е нарушена способност за концептуализиране, 

организиране и насочване на съзнателно движение. Често децата с 

диспраксия изглеждат тромави и непохватни, трудно усвояват грубите 

моторни движения, свързани с баланс и координация, както и фините, 

свързани с работа с предмети. Писането за тях е трудно, както и 

усвояването на клавиатурата. Много деца с диспраксия имат нисък 

мускулен тонус или хипотония, но е важно да се отбележи, че не е 
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задължително моторните умения да са тези, които затрудняват детето 

(както е например при церебралната парализа или мускулната дистрофия), 

а е по-скоро неспособността да се възприеме и разбере, планира и/или 

изпълни движението. Вербалната диспраксия е затруднено произнасяне на 

звуковете, сричките и думите. То се дължи на слабата координация между 

устните, езика и челюстта, породена от трудността в съзнателната 

организация на тези мускули, а не например от мускулно разстройство. 

Понякога хората с диспраксия могат да бъдат твърде чувствителни или 

нечувствителни към шум, светлина или допир. Могат и да не разчитат 

правилно общоприетите знаци или да не чувстват добре позицията на 

собственото си тяло. 

 

Дискалкулия 

Дискалкулията е свързана с основните аритметични способности, 

като трудностите са при възприемането, разбирането или 

възпроизвеждането на количествена или пространствена информация. 

Често учениците с дискалкулия помнят трудно факти, дати, цифри и 

процедури, не разбират простите концепции за числата и смятането, както 

и понякога бъркат цифри и букви. Дискалкулията се отразява и на 

способността на децата да запомнят и разпознават часа (особено на 

аналогови часовници), да смятат цени и да измерват скорост или 

температура.  

 

Нарушение в ученето. Основни области, обхващащи 

нарушението 

Терминът „специфични обучителни трудности” се използва 

сравнително отскоро в нашата и все още не е добил популярност извън 
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средите на специалистите. Съдържанието, което се влага в него обаче, 

съвсем не е ново. Напротив, съвременните изследвания показват, че 

между 2 – 8% от децата в училищна възраст имат сериозни затруднения в 

ученето. 

Какво се разбира под „специфични обучителни трудности”? Този 

термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат 

определени затруднения в овладяването на училищните умения. Разбира 

се, всяко дете би могло в един или друг момент да срещне някакви пречки 

при усвояване на учебния материал. Деца на една и съща възраст 

демонстрират големи различия както във физическо, така и в психичното 

си развитие. Тези различия изпъкват особено ярко в първите години в 

училище. И все пак съществува една група деца, за които проблемите с 

ученето са не просто инцидентно или периодично явление. При тях 

характерът на затрудненията носи белега на нарушение. 

Как да разберем дали детето получава слаби оценки в училище 

просто защото в момента вниманието му е погълнато от нова компютърна 

игра, или става въпрос за патологични прояви, които не могат да бъдат 

ликвидирани с традиционните подходи? 

Възможно е родителите да отложат логопедичната интервенция с 

надеждата, че детето само ще навакса различията. Подобен съвет би могъл 

да даде и самият учител. Това се отнася особено в случаите, когато са 

налице видимо незначителен брой от по-горе описаните симптоми. 

Действително динамиката на обучителните трудности носи регресиращ 

характер с постепенно намаляване видовете и количеството грешки, 

допускани при четене и писане. Трябва обаче да се има предвид, че ако 

едно дете със специфични обучителни трудности не бъде идентифицирано 

като такова и не получи специализирана помощ, то е обречено да бъде 
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винаги в ролята на догонващ, а това от своя страна ще предизвика 

значителен емоционален дискомфорт. Проблемите с ученето могат да 

доведат до различни отклонения във формирането на личността, до 

определени психически наслоения: ниска самооценка, страх, тревожност 

или обратното – озлобление, агресивност, склонност към негативни 

реакции. Да не забравяме и как непрестанните неуспехи в училище се 

отразяват на семейния климат и на отношенията родител – дете. 

По-долу са изложени характерни симптоми на разглежданото 

нарушение. Но преди да стигнем до тях, трябва да се отбележи първото, с 

което тези деца привличат вниманието на родители и учители. При тях 

има чувствително несъответствие между очакваните за възрастта знания и 

умения и актуалните им постижения в училище. Именно училищните 

(академични) затруднения в една или повече от следните области – четене, 

разбиране на прочетеното, писане, смятане, са най-съществената 

характеристика на специфичните обучителни трудности. Освен 

възможностите за обучение това състояние може да засегне самооценката, 

социализацията и ежедневната жизнена активност. Такива деца не са 

умствено изостанали, нито пък имат очевидни проблеми със зрението или 

слуха. Техните неуспехи не са свързани с неблагоприятни влияния на 

средата или с емоционални фактори. Те получават целенасочено и 

съдържателно обучение по адекватна методика в нормални училищни 

условия (няма продължителни отсъствия, нито чести смени на учебни 

заведения или преподаватели) и въпреки това усилията им да се преборят 

с изискванията в училище са обречени на неуспех. 

Всички описани симптоми подсказват голямата сложност на 

специфичните обучителни трудности. Трябва категорично да се 

подчертае, че това е списък на възможните, а не на задължителните 
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прояви. В отделните случаи могат да се срещнат само малка част от тях. 

Кои обаче ще се демонстрират и в каква степен, е строго индивидуално. 

 

Нарушения на математическите способности 

Някои особености на когнитивното функциониране при деца със 

СОП афектират по специфичен начин на математическите умения. Така 

например нарушенията в краткосрочната и работна памет оказват влияние 

върху заучаването на числови връзки, таблицата за умножение, смятането 

наум. Обикновено това се компенсира чрез способността да се възприемат 

модели и големи фигури. Нарушените езиково декодиране и разбиране 

прави трудно разбирането на писмени задачи и става причина за трудното 

усвояване на технически понятия. Проблемите със съгласуването и 

последователността до известна степен се преодолява с добиването на 

грамотност; детето със специални образователни способности би могло да 

промени последователността на изреченията в писмената си продукция 

както по време на писане, така и след това. В математиката не може да се 

избира откъде да започне решаването на проблема. Трудностите в 

съгласуването означава, че те могат да разберат основната концепция на 

математическата задача и са наясно до какво решение трябва да 

достигнат, но не са в състояние правилно да съгласуват процедурите, 

водещи до верния  отговор. Често срещат затруднения да обяснят как са 

достигнали до верния  отговор, който сами са получили. При учениците 

със СОП се наблюдава нарушение в скоростта на информационното 

продуциране. За носителите на това нарушение работа в клас протича 

прекалено бързо, те имат нужда от повече време за асимилиране на 

въпроса и за усвояването на дадено знание (Dyslexia Institute, 2004). Ваня 

Матанова („Трудности в овладяването на аритметичните операции у 
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ученици със специални обучителни трудности”, Специална педагогика, 

1998) отбелязва, че математическите затруднения се обуславят от няколко 

от следните фактори, без да е необходимо нарушение във всяка една от 

изброените области: зрителна перцепция, слухова перцепция, моторно 

развитие, паметови нарушения, езикови нарушения, четивните проблеми, 

метакогниция, особености на вниманието, социални и емоционални 

фактори. Някои често срещани математически затруднения биват:  

- трудно запазва точността при броене;  

- обръща цифрите;  

- трудности в запаметяването на математически факти;  

- трудно решава математически проблеми и съумява да ги 

запише;  

- много грешки при смятане;  

- трудно борави с математически понятия и термини. 

 

Усвояване на сметните операции. Умение за извършване на 

сметните операции. Дискалкулия 

Вниманието в по-широкия си смисъл представлява връзката 

между поведение и среда. Ние насочваме вниманието си към даден стимул 

или към качеството на този стимул само ако това е причина за промяна на 

нашето поведение. Вниманието е изградено от  психологически фактори, 

включващи сензорни и мотивационни процеси. Под различни форми 

разстройство във вниманието присъства в повечето  заболявания. При 

децата със СОП може да се наблюдава дефицит в различните 

характеристики на вниманието и нарушената  способността за 

концентрация на вниманието по време на изпълнение на задачи или 

игрова дейност. Наблюдават се трудности при запомняне и изследване на 
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правила и инструкции. Такива деца са твърде податливи на разсейване. 

Някои автори отдават тези особености на функционирането на работната 

памет, отколкото на нарушеното внимание. Родители и учители често се 

оплакват, че тези деца не внимават, не могат да се концентрират, лесно се 

разсейват, не могат да довършват задачите си, често забравят и също така 

често сменят дейностите в сравнение със своите връстниците. 

Изследванията потвърждават слабото представяне в задачи, изискващи 

целенасочено поведение; слабата работна продуктивност; неспособността 

за проследяване на дейности (изключение прави гледането на телевизия и 

видеоигрите), слабото представяне при извършване на еднообразни 

дейности; след прекъсване тези деца трудно се връщат към работната си 

активност; имат лошо внимание при промени в задачи, изискващи 

следване на правила. 

Математическите операции притежават логическа структура. 

Трудностите в овладяването и реализацията  им създават проблеми в 

училищната дейност, като тези проблеми се забелязват първоначално в 

процеса на обучение. Под термина „дискалкулия” се отбелязват всички  

затруднения при овладяване на математическите операции. Терминът 

„дискалкулия” се отнася до трудности, свързани с математическите 

умения и математическото мислене. За „дискалкулия” говорим тогава, 

когато постиженията на аритметичните способности, оценявани 

индивидуално със стандартни тестове, са значително под очакваните за 

съответната календарна възраст, интелектуално равнище (измерено с тест) 

и възрастта на обучение. Затрудненията се обвързват по значим начин с 

училищната успеваемост на децата и с всекидневните дейности, които се 

основават на математиката. Трудностите в овладяването на 

математическите операции са може би най-сложното и комплексно 
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явление в категорията специфични нарушения на способността за учене. 

Дора Левтерова-Гаджалова („Актуални проблеми на специалното 

образование“, Пловдив, 2002) подрежда следните характерни нарушения, 

свързани с овладяването на математическите умения: 

„Трудности при различаване, разчитане и овладяване на знанието 

на числа и символи особено при наличие на сходство на графично 

изображение, на положителни и отрицателни числа, на знаци и термини; 

Трудности в ориентацията ляво – дясно, преди – след, горе – 

долу; 

Затруднено сформиране на умения за отчитане на времето; 

Невнимателно изпълнение на упражнения или задачи, при 

осъществен контрол допуснатите грешки се откриват самостоятелно и се 

поправят; 

Затруднения при писане и копиране на числа, специфични 

символи, изобразяване на форми и фигури, при писане на числа под 

диктовка, погрешно поставяне на десетична запетая; 

Неправилно и неточно изписване, почеркът е неуверен, с тремор, 

с много силен или много лек, едва нюансиран натиск; 

Затруднения с манипулация с малки предмети или в малки 

пространства; 

Проблеми при броене в серия, при слухово възприемане на 

числови модели или условия на задачи, при осъществяване на устни 

упражнения и решаване на словесни задачи, трудно овладяване на 

математически закони, факти и правила; 

Трудно овладяване на отделни етапи в алгоритъм, при използване 

на алгоритъма се пропуска или забравя някои етапи; 
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Неразбиране на условия на задачи поради езикови, речеви или 

дислектични проблеми; 

Затруднения при сравняване на обем, големина, форма, 

количество; 

Проблеми при избор, интерпретация, структуриране и генериране 

на стратегии; 

Трудно или невъзможно завършване на започнатата задача, 

загуба на мястото на работа върху листа или недостиг и дефицит на време 

поради слаба концентрация на вниманието, влияние на странични 

случайни дразнители.“  

Децата с дискалкулия не представляват еднородна група. Ето 

някои основни препоръки при терапевтирането им, които са приложими за 

всички. По време на подготвителния етап е добре да си изясним какъв е 

стилът на учене на детето и какви са основните му затруднения, за да 

съобразим подхода си с това. Най-общо стиловете са два: „количествен” и 

„качествен”. Децата, които овладяват математиката „количествено”, са 

методични и последователни. Те избират дедуктивното мислене и вървят 

от основния принцип към частния случай, като от установените 

положения или от това, което им е дадено, правят логически заключения. 

Учениците с такъв стил на учене усвояват по-добре математиката чрез 

стройно структурирани принципи. Те предпочитат стандартния начин за 

решаване на задачата, като приемат допълнителните за неудобни и 

предизвикващи дискомфорт у тях. За такива деца е добре да се използват 

подръчни материали за броене, както и цифрова линия. Учениците, които 

овладяват математиката „качествено”, подхождат към задачите 

холистично и интуитивно. Те са социални, словоохотливи и разсъждават, 

като вербализират чрез въпроси, асоциации и конкретни примери. 
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Способни са да правят паралел между познати ситуации и конкретната 

задача. Фокусират се върху познати модели и визуалните 

(пространствените) аспекти на математическата информация. Такива 

ученици се справят добре с приложната математика, но имат затруднения 

с последователностите и с придържането към определена процедура. 

Допускат много грешки в елементарните сметки, не постигат 

автоматизираност и губят интерес към математиката. При такива деца 

обучението трябва да протича с постоянна употреба на визуално-

пространствени материали. За тях, за разлика от предходно описания стил, 

е подходящо да предлагаме множество стратегии за решаване на задачата, 

както и да има дискутиране на проблема. Друго общовалидно правило е 

свързано с възприемането на обучението по математика като обучение във 

втори език. Преводът от единия на другия език трябва да се преподава, 

нужно е децата да се обучават директно в това. Обикновено те 

преобразуват вербални изрази в математически, но трябва да се научат и 

на обратното. Добър съвет е да се дават възможно най-много синоними за 

термините, за да се подобри разбирането. Например, вместо да кажем 

само „Колко е едно плюс три?”, ние задаваме и синонимните изрази: 

„Добави три към едно. Какъв е сборът на едно и три? Сумата на три и 

едно е...”. Добре е да правим опити за развиване на организационните 

умения на детето. Нека да поощряваме използването на дневници и 

календари, които ще помогнат на детето да се организира и да спази 

крайния срок за поставените учебни задачи. Ако ученикът има проблем с 

подготвянето на дълга домашна работа, нека да я раздели на няколко по-

кратки части. Може да се въведат различни цветове за диференциране на 

отделните етапи. Разнообразните варианти за визуално представяне на 

планираната дейност, респективно на решаването на математически казус, 
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би могла да е от полза. Нека да опитваме всякакви графики, схеми, цветни 

диаграми, докато не намерим най-подходящата за конкретния случай. 

Уменията за ориентиране във времето и пространството, за следването на 

определена схема, както и организационните умения са от 

основополагащо значение за математическото обучение. Преминаването 

към втората част на терапевтичната програма е свързано с обучение по 

математика, целящо постигането на индивидуален потенциал.  

Обикновено проблемът със смятането се открива в началния 

образователен процес, когато преподавателите и родителите забележат 

изоставане със знанията и дори неразбиране на  математическите символи 

и действия. Дискалкулията в най-обобщен аспект представлява проблеми 

с математиката, с извършване на сметните операции. Обикновено при 

дискалкулия се наблюдават пространствена дезорганизираност, проблеми 

с паметта по отношение на аритметични стойности и свръхтревожност, 

когато се налага да пресмятат цифри, да изчисляват сметки или да 

извършват математически действия. Другите ясно открояващи 

затруднения са: 

- трудности при усвояване на цифрите; 

- при изписването и четенето на числата; 

- проблеми с използването на калкулатор за решаването на 

задачите; 

- проблеми с четирите аритметични действия; 

- затруднения при времевите връзки и отношения; 

- ориентиране в астрономичното време; 

- при решаване на словесните задачи. 

Затруднения имат и в други области, но тук не бяха предмет на 

изследването. В зависимост от това какъв точно тип трудности в 
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математиката среща детето дискалкулията може да бъде няколко типа: на 

последователността, на развитието, на оперативната памет, на вербалните 

действия.  

Контингент – деца със специални образователни потребности 

(СОП) в 1. – 2. клас. 

В настоящото проучване изследваните деца са седем, в училищна 

възраст – от първи и втори клас. От Таблица 1. става ясно тяхното 

разделение по възраст и клас. 

 

Таблица 1. Разпределение по възраст и клас 

1. клас М. (7 години), А. (7 години), И. (7 години), В. (7 

години) 

2. клас М. (8 години) , К. (8 години), В. (8 години) 

 

В изследването участват общо четири  момчета (едно от втори 

клас, три от първи) и три момичета (две от втори клас и едно от първи). От 

Фигура 1. става ясно разпределението на децата според техния пол: колко 

момчета и колко момичета са изследвани от двата класа. 

 

Фигура 1. Разпределение по пол 
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Методика на изследването 

Използваната методика на изследването включва четири задачи, 

всяка от които съобразена със съответния клас и изучавания материал в 

часовете по математика.  

Първата задача  представлява пресмятането на осем числови 

израза. 

За децата от първи клас включват само събиране и изваждане. 

Събиране на едноцифрени с едноцифрени; на двуцифрени с едноцифрени. 

Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено, както и на едноцифрено 

от едноцифрено число. Числовите изрази от първа задача за децата от 

първи клас са следните: 

7+8=    15–9= 

8+4=    17–6= 

 

0–8=    18+2= 

6–6=    7+3=  

 

За децата от втори клас освен аритметичните действия събиране и 

изваждане се включват действията умножение и деление. Числовите 

изрази от задача първа за децата втори клас са следните: 

7+8=    15–9= 

8+4=    17–6= 

 

40:8=    18.2= 

36:6=    7.3= 
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При задача втора в емпиричното изследване на децата се поставя 

текстова задача. Тук отново биват разработени два варианта, като при 

задачата за децата от първи клас и децата от втори клас заложените 

аритметични действия са съобразени с изучавания материал в часовете по 

математика. 

При децата от първи клас текстовата задача бива следната: „Една 

майка дала по 18 бонбона на двете си деца. Едното от тях си купило още 3 

бонбона. Пресметнете колко бонбона има едното и другото дете.“  

Текстовата задача при децата от втори клас бива следната: „Една 

майка разделила 18 бонбона на двете си деца. Едното от тях си купило 

още 3 бонбона. Пресметнете колко бонбона има едното и другото дете.“  

 Поставената инструкция към децата включва при решаване на 

задачата да изкажат логическия път, по който са стигнали до отговора, да 

направят план за решаване и през цялото време да обясняват и 

обосновават написаното като отговор.  

При задача трета както за децата от първи клас, така и за децата 

от втори клас се представиха три часовника. От тях се искаше да напишат 

(при невъзможност да кажат) колко е часът на картинките. 

Фигура 2. 
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При последната задача на групата изследвани деца се представя 

таблица с дневен режим и инструкция към нея „Попълни“.  

 

Таблица 2. 

Ставане от сън 

Сутрешен тоалет 

Закуска 

Тръгване за училище  

Ведрина 

Учебни занятия 

Обяд 

Самоподготовка 

Свободно време 

Вечеря 

Вечерен тоалет 

Лягане 
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С представената таблица се проверяват трудностите с 

разпознаване на астрономичното време, с изписване на числата в 

последователен ред, както и ангажиментите и тяхната разпределеност във 

времето. 

От всички представени стимули децата срещнаха най-много 

затруднения при попълването на дневния режим. При всички седем деца 

се забеляза трудност в справянето с тази задача. Неразпознаването на 

часовника се оказа основната причина за недотам доброто справянето на 

учениците със задача трета. В решенията на текстовата задача втора също 

не се наблюдаваха по-добри постижения.  

При задача първа общият брой на всички задачи беше 56, по осем 

на всяко дете. Всички деца от първи клас  поставиха три верни отговора. 

На същата задача първа две от децата във втори клас имаха по един вярно 

пресметнат числов израз. Основно затруднение срещнаха при 

пресмятането на елементарни числови изрази, като основно тези с 

преминаването на десетицата. При едно от децата имаше отказ за работа 

по четири от осемте израза. На Фигура 3. се виждат броят решени числови 

израза от задача първа. 

 

Фигура 3. Брой решени числови израза при задача първа 
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В задача втора, представляваща решаването на текстова задача, 

се наблюдаваше при всички седем деца известна хаотичност, 

неподреденост в разсъжденията. Правилно решение не бе написано. Има 

само един отказ за работа по задачата. Останалите шест ученици, макар и 

невярно, написаха своите разсъждения за решаване. Наблюдаваше се 

известно объркване, неяснота по отношение на търсеното в задачата. 

Поставеното допълнително условие да обясняват устно решенията си, не 

беше изпълнено при шест от седемте деца. При едно от децата отговорът 

представляваше поставянето на две цифри (12 и 6), а решенията на 

останалите се свеждаше до записа на цифров израз, без отговор или с 

грешен такъв. Основните затруднения, които изпитаха учениците, могат 

да се обобщят в следните: 

- трудност при събиране и изваждане с преминаване; 

- бъркане реда на действията; 

- трудно боравене с таблицата за умножение; 

- затруднение при определянето на логическата 

последователност в текстовата задача; 

- разменяне местата на цифрите в числата.  

 

Фигура 4. показва схематично решенията от децата при текстовата задача 

втора. 
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При представения трети стимул нито едно от седемте деца не 

даде правилен отговор. От трите представени часовника най-голяма 

трудност децата срещнаха при втория, като три от децата не поставиха 

отговор за часа на него. Основните допуснати грешки  биват: 

- неразпознаване на механичен  часовник; 

- липса на точна ориентация и представа за времето. 

Последната задача изискваше от децата да попълнят празните 

полета в таблица със заглавие: „Дневен режим”. Допуснатите грешки 

посочват ясно основната група затруднения при деца с дискалкулия. 

Трудностите в овладяването на математическите операции са може би 

най-сложното и комплексно явление в категорията „специфични 

нарушения на способността за учене”. Успехът в тази област е пряко 

зависим от езиковото и когнитивно развитие на децата. Дискалкулията се 

свързва още с дефицит на зрителната и слуховата памет; перцептивната 

преработка, отнасяща се до способностите за узнаване, дискриминация и 

интерпретация на получената информация; пространствения гнозис. 

Терминът „дискалкулия” се отнася до трудности, свързани с 

математическите умения и математическото мислене. За „дискалкулия” 

говорим тогава, когато постиженията на аритметичните способности, 
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оценявани индивидуално със стандартни тестове, са значително под 

очакваните за съответната календарна възраст, интелектуално равнище 

(измерено с тест) и възрастта на обучение. Затрудненията се обвързват по 

значим начин с училищната успеваемост на децата и с всекидневните 

дейности, които са основават на математиката. Математическите 

затруднения при децата основно се свързват с нарушения на зрителната 

перцепция, слуховата перцепция, моторното развитие, паметови 

нарушения, езикови нарушения, четивни проблеми, метакогниция, 

особености на вниманието, социални и емоционални фактори (Матанова, 

1998). Дискалкулията е симптом и на описания за първи път през 20-те 

години на миналия век Герстманов синдром на развитието, който включва 

още ляво-дясно дезориентация, пръстова агнозия и дисграфия. 

Съставянето на добра терапевтична програма е свързано с: 

- определяне на вида, степента и проявите на нарушението; 

- определяне на общото моторно, когнитивно и езиково 

развитие на детето; 

- приемане на проблема и мотивация на родителя оценка и 

предизвикване на готовност за работа с детето и на 

адекватно отношение към него и проблема му; 

- съобразяване с използвания от детето стил на овладяване на 

математически знания и с индивидуалните особености; 

- прилагането на системна терапевтична програма за 

въздействие на логопеда с детето трябва да се съчетае с 

изработване на програма за работа в семейна среда, 

съобразена със спецификата на нарушението и 

индивидуалните особености на детето. 
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В настоящото емпирично  проучване бяха открити няколко 

конкретни групи от затруднения при изследваните деца. Те се групират в 

няколко конкретни: 

- трудности в разпознаването на числа, особено сходните по 

форма, елементи и пространствено разположение; 

- затруднено опериране с цифрови символи (часовник), с 

времеви и пространствени понятия (отгоре – отдолу, преди – 

след); 

- неразбиране и неправилно опериране с математическите 

знаци (+, –, = и др.); 

- неуверено, бавно, грозно изписване на числата под диктовка 

и самостоятелно особено при разполагане в тесни 

пространства; 

- затруднения при сравнения по големина, форма, количество, 

качество; 

- бързо забравяне на математическа информация – таблица за 

умножение и деление, числа, условия към задачите, 

алгоритми; 

- неспособност за преминаване през последователност от 

стъпки при многостепенни задачи, каквито биват 

текстовите; 

- трудности в овладяване на математическите термини и като 

цяло математическите факти.  

При тази категория от деца дефицитът засяга предимно умението 

за извършване на основните аритметични действия – събиране, изваждане, 

умножение и деление, а не само по-абстрактните математически умения, 

свързани с алгебра, тригонометрия, геометрия или изчисления. 
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Основните затруднения, открити при изследваната група деца, 

обхващаше основно проблеми  при разпознаването на механичен 

часовник, решаването на числови изрази с преминаване и времевата 

ориентация при поставения за попълване дневен режим. Дискалкулията е 

разстройство в усвояването на смятането при деца/лица, които могат да 

пресмятат дадена задача и намерят правилния отговор, но да изпишат 

грешно числото на решението или срещат затруднения при решаването на 

текстови задачи. Причината е, че трудно се ориентират за логическата 

последователност на действията, разбъркват реда на математическите 

действия, например първо събират, а после делят.  В изследваната група 

се забелязаха макар и малък процент на отказ за справяне с числовия 

израз. 

При децата с дискалкулия има проблем при работата с цифри – 

трудно успяват да разберат например защо 3+3=6, освен това не могат 

бързо да разпознават количеството предмети в полето на зрение, т.е. това 

е неспособност да кажат колко книги има на масата и не им е по силите да 

изчисляват времето или разстоянието до даден обект. 

 

Заключение 

В заключение изяснихме няколко основни аспекта  за 

състоянието на проблема при формирането на умението за извършване на 

сметните операции при деца с нарушение на способността за учене. Бяха 

групирани няколко основни типа грешки при справянето със сметните 

операции и бяха изведени необходимите изводи. На голям брой от 

поставените стимули изследваната група деца допусна грешки в 

решаването на числовите изрази с преминаване. 
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FAMILY UPBRINGING STYLE  
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WITH CHILD'S SELF-EVALUATION AND SOCIAL 

STATUS 
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Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora  
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Abstract: The material represents research which is meant to explore 

the presence of causal relationship between the family upbringing style, the 

self-evaluation and the social status of six-seven-year-old children under 

school age. 

The children's family upbringing style, their social status and self-

evaluation are explored. The purpose of the interpretation of the received 

results is to determine how the relationships in the family influence the 

building of the child's personality and its ability to communicate with 

children of the same age 

Key words: style, education, social status, self-evaluation, family, child 
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Семейните взаимоотношения са процес, при който родителите 

общуват със своите деца, грижат се за тях и ги възпитават. Това 

възпитание те осъществяват чрез дисциплина, емоционална близост, 

контрол, изискване и по този начин ги подготвят за живота в 

обществото. 

За изграждането на детето като личност влияе не само 

отношението му към родителите и на тях към него, а и самите 

взаимоотношения като цяло в семейството – между родителите, между 

братята и сестрите и с околните. 

Родителите влияят на децата си с отношенията, които имат, 

средата, която избират, и с начина, по който избират (съзнателно или 

несъзнателно), да ги възпитават. 

В съвременното общество структурата на семейството е 

изключително разнообразна. Има семейства с един родител, с 

разведени родители, с доведени родители. Има деца, които са 

отглеждани от баба си и дядо си и пр. Има изследвания, които са 

доказали, че социалният профил на семействата не е дотолкова 

определящ за развитието на личността. Той, разбира се, може да 

повлияе, но има други фактори, които са определящи. Такива са 

семейните взаимоотношения, социализацията на детето и неговата 

самооценка. 

Поради тази причина целта на настоящата разработка е да 

определи зависимостта между стила на възпитание в семейството, 

социалния статус на детето и самооценката му. 

Под „стил на общуване в семейството” П. Костова приема 

„индивидуално-психологическите особености на взаимоотношението 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           270



между родителите и децата, характера на взаимоотношенията в този 

процес. Същата авторка застъпва тезата, че „...върху стила на общуване 

в семейството оказват влияние характерологичните особености на 

възрастните и децата, комуникативните им възможности, възрастовите 

им особености, създадените традиции, общата култура” (Костова 1997). 

В педагогическата литература (Пенев 2002, Иванов 1998 и др.) се 

извеждат четири вида стил на семейно възпитание – авторитарен, 

демократичен, индиферентен, либерален. 

При авторитарния стил всичко решения се вземат от родителите. 

Децата трябва да се подчиняват на тяхната воля. 

В демократичния стил родителите стимулират самостоятелността 

на децата си в зависимост от възрастта им. Децата имат право на глас, 

участват в обсъжданията на възникнал проблем, вслушват се и 

обсъждат дадените им съвети. 

При либералния стил децата не познават забрани и ограничения. 

Родителите най-често не умеят или не желаят да напътстват, 

направляват децата си. 

При индиферентния стил родителите не изразяват ясно 

изискванията си. Не проявяват интерес да общуват с децата си. 

Под „самооценка” С. Рубинщайн разбира базово образувание на 

личността, което се основава върху оценката на другите за него и 

неговата оценка за другите. Самооценката се разглежда в качеството на 

основна структура на личността. Основа на самооценката 

представляват ценности, приети от личността, и на вътрешно 

личностно ниво определят механизъм за саморегулация на 

поведението. В концепцията на Рубинщайн самосъзнанието на човека 

се явява като резултат от познание, за което се изисква осъзнаване на 
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реалните условия на своите преживявания. Самосъзнанието е свързано 

със самооценката, която е съществено обусловена от мирогледа, 

определящ нормите и оценките (Рубинштейн 1999). 

Н. Димитрова (http://www.referati.org) описва факторите за 

формиране на самооценка. 

На първо място е чувството за физическа безопасност. Според Ерик 

Ериксън (цит. пак там) то е пряко свързано с чувството за базисно 

доверие. Когато детето е във физическа безопасност, то има пълно 

доверие на близкото си обкръжение. Не изпитва страх, че ще бъде 

наранено. В последствие това чувство се пренася върху учителката в 

детската градина.  

Вторият компонент е чувството за емоционална сигурност. То е 

свързано с чувството за базисно доверие. Детето не се притеснява, че 

може да е критикувано, не се чувства маловажно. Чувството за 

емоционална сигурност е от най-важните за положителната самооценка на 

детето, а същевременно най-лесно може да се разруши. 

Третият компонент е чувството за идентичност, което преминава 

през няколко фази. 

През втората и третата година се развиват автономността и 

чувството за автономна воля или страхът и съмнението в себе си. Детето 

трябва да развие чувство за самоконтрол, без да загуби самоуважението 

си. 

От третата до шестата година са важни овладяването и 

инициативата. Много важно в този период е да се отчитат детските усилия 

и да отбелязват постиженията им. 

Четвъртият важен фактор е чувството за принадлежност. Децата 

имат много голяма нужда да се чувстват обичани и закриляни от 
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родителите си. Това им дава чувство за сигурност, емоционален комфорт 

и значимост. 

Според И. Иванов (Иванов 1998) човек е същество не толкова с 

биологична същност (наследственост), отколкото със социална, т.е. 

продукт на едно общество и култура. Като културен феномен той се 

формира под влияние на трансфера на езика, уменията, вярванията (идеи, 

религия). 

Р. Стаматов (Стаматов 2000) пише, че връзката между детето и 

родителите започва още от раждането и тя ще има драматично значение за 

развитието на детето. Тя може да помогне на детето да стане това, което 

иска да стане, но може да причини много болка, отчаяние, несигурност, 

отчужденост, враждебност и по трагичен начин да се отрази в целия 

живот. 

Със своите оценки родителите развиват самооценката на детето и 

усещането за самоконтрол върху собственото поведение. Физическите 

наказания, заплахите, демонстрирането на сила и превъзходство могат да 

създадат у детето чувство за безпомощност или за недостойност. 

М. Андреев (Андреев 1998) пише, че една от основните функции на 

семейството през периода на ранната социализация е да въведе детето в 

системата на социалните отношения, да му създаде условия за усвояване 

необходимия минимум социален опит. Но тази функция се изпълнява от 

семейството в условията на своеобразна собствена организация, която 

пряко влияе върху социализацията на детето. 

Целта на изследването е да се проучи наличието на причинна 

зависимост между стила на семейно възпитание, самооценката и 

социалния статус на детето в групата. 

Задачите, чрез които ще се реализира целта, са: 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           273



1. Определяне стила на семейно възпитание. 

2. Изследване самочувствието и самооценката на детето в 

семейството. 

3. Проучване на социалния статус на детето. 

4. Извеждане на зависимости между стил на възпитание, 

самочувствие на детето и социалния му статус в детската група. 

Обект на изследването е стилът на семейно възпитание, 

самооценката и социалният статус на 6 – 7-годишни децата от 

предучилищна възраст.  

Предмет на изследването – стилът на семейно възпитание, 

самооценката и оценката и социалният статус на децата от предучилищна 

възраст. 

Контингент на изследването – участват 23 деца, от които 12 

момичета и 11 момчета на възраст между 6 и 7 години от подготвителна 

група в ЦДГ № 31 „Слънце”, гр. Стара Загора. 

В настоящото изследване се използват модифицирани методики и 

отделни диагностични методи. 

За установяване стила на семейно възпитание на 6 – 7-годишните 

деца се използват: анкета с родители и проективна рисувателна методика 

„Моето семейство“. Тест „Стълбичка” на В. Г. Щур. Неговата цел е 

установяване самооценката на децата от предучилищна възраст. 

Методиката е предназначена за идентифициране представата на 

детето за това, как то оценява себе си, как го оценят другите хора и как се 

съотнасят тези представи една спрямо друга. Използва се т. нар. 

„стълбичка”. 

 

Социометрични методи: „Вербален избор“ и „Избор в действие“. 
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Целта на социометричния метод е проучване на 

взаимоотношенията в детската група, за да се установи социалният статус 

на детето. Използват се двата варианта, осигуряващи обективност на 

данните. 

Спецификата на проучването, отнасящо се за зависимостта между 

стила на възпитание в семейството, социалния статус и самооценката на 

детето, налага използването на система от показатели и критерии: 

А. Тип взаимоотношения в семейството по проективна 

рисувателна методика „Моето семейство“ и „Въпросник за 

родители“ 

 

Таблица 1 

Критерий Показатели 

Стил на 

семейно възпитание 
Демократичен стил 

 

Либерален стил 

Авторитарен стил 

Индиферентен стил 
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Б. Самооценка на детето от предучилищна възраст по тест „Стълбичка“ 

 

Таблица 2 

 

Критерий 

Показатели,  

общи за всички 

критерии 

Степени 

Самооценка Добър 

Завишена 

самооценка 

Стъпало 7 

 

Умен 

Адекватна 

самооценка 

Стъпала 6,5 

Послушен 

Занижена 

самооценка 

Стъпало 4 

 

Ниска 

самооценка 

Стъпала 3,2 

Рязко 

занижена 

самооценка 

Стъпало 1 
 

 

 

В. Социален статус на детето в предучилищна възраст по 

социометрични методи „Вербален избор“ и „Избор в действие“ 
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Критерии са:  

• индивидуален статус с показатели: лидер, приет, неприет; 

• мотиви на общуване с показатели: делови, личностни, 

познавателни. 

 

 

 

Анализ на стила на възпитание 

За определяне стила на семейно възпитание на 6 – 7-

годишните деца са използвани анкета с родители и проективната 

рисувателна методика „Моето семейство“. 

Анализът на данните от детските рисунки, анкетите с 

родителите и оценка от педагога на групата разкрива следните 

особености. 

С демократичен стил на възпитание са 57% от семействата на 

децата в групата.  

В рисунките на тези деца семейството е изобразено в своята 

пълнота. Фигурите на членовете на семейството отразяват 

функционално-ролевото положение на всеки. Обикновено детето е 

между двамата родители. Използваните цветове са топли и 

поставяни без натиск и щриховане.  

Според експертната оценка от педагога на групата родителите 

се стремят към пълноценно общуване, вземат решенията заедно с 

децата и спокойно разговарят за правилата на поведение. Властта на 

родителите се изразява в съвети и грижи. Готови са да отстъпят, ако 

е благоразумно. Родителите оценяват положителните качества на 

децата, приемат ги такива, каквито са.  
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Балът, получен от въпросника, предложен на родителите, е 

между 0 и 13, което представя най-добри взаимоотношения между 

родители и деца. Може да се отбележи, че и двете страни – 

родители и деца, представят правопропорционална зависимост при 

интерпретацията на взаимоотношенията в семейството.  

С индиферентен стил на възпитание са 26% от децата.  

В рисунките семейството не се представя в пълнота, а има 

разминаване с реалния състав на семейството. Фигурите, които 

рисуват децата, са бедни на детайли и фигурите на представените 

членове на семейството са дребни. Не се използва богат набор от 

цветове. 

Експертната оценка характеризира родителите с това, че не 

изразяват ясно изискванията си, между тях почти не съществува 

взаимодействие. Не проявяват интерес да общуват с децата си. 

Вглъбени са в собствените си затруднения. Много често са напълно 

безучастни към живота на детето си. Този подход в крайните случаи 

граничи с пренебрежение към родителските задължения.  

С либерален стил на възпитание са 13% от децата.  

Рисунките представят реалния брой членове на семейството. 

Децата рисуват първо себе си, което предполага егоцентричност. 

Преобладават заострените форми, което е израз на агресивност. 

Рисуват фигурите големи и заемащи почти целия лист, 

демонстриращи самочувствието на Аз-образа. 

В експертната оценка се споделя, че родителите правят малко 

забележки на децата си, не забраняват шумните игри. Не се 

интересуват особено много от хигиената и послушанието на децата 

си. Дават им неограничена свобода в игрите и естественото 
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проявление на агресивността. Предоставят им всички възможности 

за самостоятелно вземане на решение, без да се опитват да 

установяват правила или да обясняват неговите задължения в 

семейството.  

С авторитарен стил на възпитание са 4% от децата в групата.  

Много често децата не рисуват единия от двамата родители. 

Това означава, че те са в конфликтни отношения с него. Фигурите 

им са нарисувани бедно и схематично. Цветовете, които използват 

приоритетно в рисунките си, са черно, сиво, кафяво, тъмносиньо. 

Педагогът посочва, че родителите от тази група подлагат 

децата си на непрекъснат контрол, налагат им много забрани. 

Поставят изискването за безпрекословно подчинение под заплаха. 

Често липсват топлота и съчувствие. Рядко общуват с децата си. 

Правата и потребностите на детето са игнорирани.  

Балът, получен от въпросника, предложен на родителите при 

либералния, индиферентния и авторитарния стил, е между 0 и 13, 

което означава, че родителите представят добри и хармонични 

взаимоотношения. 

В тези случаи се наблюдава обратнопропорционална 

зависимост при интерпретацията на отношенията в семейството. 

Родителите имат ясна представа какви трябва да са 

взаимоотношенията с децата им, но не го реализират на практика и 

това проличава в рисунките на децата им. 
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Фигура 1 

 

 

Анализ на зависимостта между стила на възпитание и 

самооценката 

За изграждане на детето като личност имат значение както 

родителските взаимоотношения, така и самооценката му. 

За установяване на резултатите по критерий самооценка се 

използва тестът „Стълбичка“. Получените данни разкриват няколко 

групи по изследваните показатели. 
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По показател „Добър“ 12 деца имат завишена самооценка, а 7 

са с адекватна самооценка. Три деца имат занижена самооценка, а 

едно е с ниска самооценка. Приблизително по равен брой деца 

смятат, че родителите им биха им дали положителна самооценка 

(57%) и занижена и ниска самооценка (43%). 

По показател „Послушен“ 13 деца са със завишена 

самооценка, а 7 деца са с адекватна. Две от децата са с ниска 

самооценка, а едно е с рязко занижена самооценка. Тук 74% от 

децата смятат, че родителите им биха им дали положителна 

самооценка, а 26% – занижена самооценка. По тези два показателя 

доминира завишената самооценка. 

Получената завишена самооценка е нормална за възрастта и е 

обяснима предвид абстрактността на понятията и по-трудното им 

осъзнаване от децата. Имайки предвид този факт, анализът показва 

положителна зависимост – висока самооценка имат приоритетно 

деца от семейства с демократичен стил на възпитание. 

На базата на този факт може да се предположи, че децата, 

живеещи в спокойна среда, чувстващи се приети, изграждат 

позитивна и висока самооценка. Те се възприемат като значими, с 

доверителни отношения и имат оптимистична нагласа независимо 

от наличието на трудности. 

По показател „Умен“ 7 от децата са със завишена самооценка, 

а 13 са с адекватна самооценка. Две деца имат занижена самооценка 

и едно е с ниска самооценка. Тук 83% от децата смятат, че 

родителите им биха им дали положителна самооценка, а 17% – 

занижена самооценка. По този показател доминира адекватната 

самооценка. 
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Съотнесено към стила на семейно възпитание се получават 

следните резултати: по едно дете от семейство с либерален и с 

авторитарен стил на възпитание. Две от децата живеят в семейства с 

индиферентен стил и девет деца са отглеждани от родители с 

демократични взаимоотношения. 

Получената адекватна самооценка показва положителна 

зависимост – най-много от децата с тази самооценка са 

отглеждани в семейства с демократичен стил на възпитание. 

Адекватната самооценка позволява на човек да поеме нови и 

трудни задачи, реално да оценява силите и възможностите си, 

понякога да претърпява неуспехи и въпреки всичко да продължава 

напред и да побеждава. 

Малка част деца от групата имат занижена, ниска или рязко 

занижена самооценка. По показател „Добър“ 13% са със занижена 

самооценка, 4% с ниска самооценка. По показател „Умен“ 9 са със 

занижена самооценка, а 4% – с ниска самооценка. По показател 

„Послушен“ 9% са със занижена самооценка, а 4% са с ниска и 4% – 

с рязко занижена самооценка. 

Такива деца често се ориентират или към ниски, или към 

нереалистично високи цели, които предпоставят евентуален 

неуспех. Тези деца по-трудно преживяват неуспехите. Склонни са 

да се изживяват като неудачници дори когато постиженията им се 

отличават от средния стандарт на групата. Често се чувстват 

самотни, неразбрани, изолирани. 
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Фигура 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ на взаимовръзката между социалния статус и 

самооценката 

Социометричните методи „Вербален избор“ и „Избор в 

действие“ се използват за определяне социалния статус на детето в 

групата и мотива му за общуване с връстниците си. 

Анализът на резултатите от проведеното изследване чрез 

„Вербален избор” показа, че влизайки във взаимоотношенията с 

връстниците си, детето се отнася избирателно към тях. Те също не 

са безразлични към него. Така повечето деца дадоха и получиха 

предпочитания от другите деца (57%). Някои получиха повече, 

други – по-малко, а имаше и деца, които не получиха избори. 

Обособиха се три групи деца – лидери, приети и неприети. 
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От получените резултати се оказа, че има едно дете от мъжки 

пол, което е „лидер” сред изследваната група. Той е получил пет 

избора. Тринадесет деца са получили по един и два избора – това са 

„приетите” деца. Има девет деца от различен пол, които не са 

получили нито един избор – „неприети” деца. 

Представянето по групи се визуализира в Таблица 3. 

Най-много са във втора група – 13, по-малко в трета група – 9 

и най-малко в първа група – 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 Вербален избор Избор в действие 

Първа група Лидер 1 1 

Втора група Приет 13 13 

Трета група Неприет 9 9 

 

Социометричният метод „Вербален избор“ установява не само 

съществуващите избирателни отношения в групата, но и тяхната 

взаимност, а взаимната симпатия се явява важна, характерна черта в 

пълноценното общуване на 6 – 7-годишните деца. 

На базата на проведеното изследване се установи, че 

привързаността на децата към определени връстници не им 

гарантира съответна релевантна привързаност. Тя е налице само 

при осем деца от общ брой 23 деца в групата. 
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Данните от проучването разкриват, че групата има добър 

социален профил. 

Мотивите, които движат децата при общуването им с 

връстниците от групата, се изследваха чрез метода „Вербален 

избор“.  

Анализът на детските аргументи за изборите позволява да се 

обособят три групи мотиви – делови, познавателни и личностни. 

Данните представят превес на личностните мотиви на 

общуване – 61%. Тези деца са съвсем самостоятелни. Мотивите 

звучат по следния начин:  „защото е много добър“; „защото е мила 

и ми е приятелка“. 

При общуването с връстниците 35% от децата имат делови 

мотиви. Тези деца очакват сътрудничество. Гледат на него като на 

организатор, помощник в съвместна дейност, която осъществяват. 

При 4% от децата се наблюдават познавателни мотиви при 

общуването с връстниците. 

Освен социометричния метод „Вербален избор“ се използва и 

социометричният метод „Избор в действие“ за изследване на 

социалния статус на децата в групата. Резултатите свидетелстват, че 

са налице незначителни различия между констатациите при двата 

метода „Вербален избор“ и „Избор в действие“. 

Проучвайки корелацията между стила на семейно възпитание 

и самооценката на детето, се получи разностранна картина (вж. 

Таблица 4). 

От изследването, направено в групата, се открои само един 

лидер. Той е от семейство с демократични взаимоотношения. По 
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критериите „Добър”, „Умен”, „Послушен” е с адекватна 

самооценка. 

В групата на приетите деца се срещат завишена, адекватна и 

занижена самооценка. 

• завишена и адекватна при семейства с демократичен стил 

на възпитание; 

• завишена, адекватна и занижена при семейства с 

индиферентен стил на възпитание; 

• завишена самооценка при семейства с либерален и 

авторитарен стил на възпитание. 

В групата на неприетите се срещат завишена и адекватна 

самооценка. 

• завишена и адекватна самооценка при семействата с 

демократичен стил на възпитание; 

• едно дете със завишена, а останалите с адекватна 

самооценка при семейства с индиферентен стил на възпитание. 

Анализът разкрива, че стилът на възпитание е определящ при 

формиране социалния статус и самооценката на детето в 

предучилищна възраст. 

В обобщение може да се посочи, че за да има адекватна 

самооценка, би било добре детето да е отглеждано в семейство с 

демократичен стил на възпитание. В този тип семейство се взема 

под внимание мнението му, има ясно изразени правила, пълноценно 

общуване, съвместно вземане на решенията. Поставят се разумни 

изисквания спрямо обучението и дисциплината, но същевременно 

се проявяват нежност и уважение. 
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Всичко това предполага сътрудничество, взаимопомощ, 

самостоятелност и взаимно зачитане, което е предпоставка за 

самочувствие и осъзнаване на собствената субектност в социалната 

среда детска група. 
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Фигура 3. Социограма на взаимоотношенията в групата 
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Таблица 4 

 

Зависимост между стила на семейно възпитание, социален статус  

и самооценката 

№ Име, фамилия 
Социален 

статус - St 

 

Самооценка 

 
Стил на семейно 

възпитание 

Добър Умен Послушен 

1 Александър. Т. 
Неприет St - 

0 
7 5 6 Индиферентен 

2 Анджи 
Приет St - 

0,09 
7 7 7 Демократичен 

3 Валери 
Лидер St - 

0,22 
5 6 6 Индиферентен 

4 Евгени 
Приет St - 

0,05 
7 5 4 Авторитарен 

5 Жаклин 
Неприет St - 

0 
4 7 1 Либерален 

6 Здравко 
Приет St - 

0,05 
7 7 7 Индиферентен 

7 Ива 
Приет St - 

0,05 
7 5 7 Демократичен 

8 Иван Гр. 
Неприет St - 

0 
7 6 7 Демократичен 

9 Иван Ц. 
Неприет St - 

0 
7 7 7 Индиферентен 

10 Ивона 
Неприет St - 

0 
5 6 7 Демократичен 
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11 Илина 
Неприет St - 

0 
7 5 7 Демократичен 

12 Кристияна 
Приет St - 

0,05 
7 7 7 Демократичен 

13 Лора 
Неприет St - 

0 
5 4 5 Демократичен 

14 Любо 
Неприет St - 

0 
3 5 5 Индиферентен 

15 Маги Гр. 
Приет St - 

0,05 
7 6 7 Демократичен 

16 Мартин Г. 
Приет St - 

0,05 
7 3 7 Индиферентен 

17 Мартина 
Приет St - 

0,09 
4 4 3 Демократичен 

18 Никола 
Неприет St - 

0 
6 5 5 Либерален 

19 Нина 
Приет St - 

0,09 
6 6 6 Демократичен 

20 Рая 
Приет St - 

0,09 
7 6 7 Либерален 

21 Станимир 
Приет St - 

0,05 
6 7 6 Демократичен 

22 Теодора 
Приет St - 

0,05 
4 7 7 Демократичен 

23 Мартин М. 
Приет St - 

0,09 
6 5 7 Индиферентен 
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Съпоставителният анализ на данните от Таблица 4 и 

Фигура 3. Социограма на взаимоотношенията на децата в 

групата дава основание да се направят някои обобщения.  

Обезпокоителен факт е, че 9 деца са с нисък социален 

статус (St=0), неприети от връстниците си. Ако се проследи 

зависимостта между стила на взаимоотношения в семейството 

и отрицателната им социална адаптация, би могла да се 

посочи следната зависимост: това са деца от семейства с 

индиферентен стил (3) и с либерален стил (2) на 

взаимоотношения в семейството. Децата (4), които са от 

семейства с демократичен стил, са по едно дете и са от 

детоцентристки устроени взаимоотношения родител – дете. 

Основната част от групата – 13 деца, които са 

предпочетени и имат и взаимни избори, приоритетно са от 

демократични семейства (8), от индиферентни са 3 деца и по 

едно от либерално и авторитарно семейство. Тази зависимост 

дава основание да се отчете, че социална адаптивност се 

развива у деца от демократичен тип семейства. В тази група 

има и деца от индиферентни, либерално и авторитарно 

семейство, което дава основание за проучване на структурата 

и функционално-ролевата позиция на детето в този тип 

семейства, „авторитета” в тях. Прецизността на изследването 

изисква да се посочи относителността при определяне типа на 

семейството. 

Изследването представя данни, които трябва да се 

споделят и интерпретират с родителите, защото в периода на 

ранната социализация и полагане основите на личността, 
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семейните взаимоотношения са детерминант за изграждане на 

Аз-а и самочувствието на детето сред връстниците. 

Налага се родителите да имат представа за погледа и 

отражението, което оставя у детето семейният модел на 

поведение. 

Заключение и изводи 

Настоящото изследване има за цел да установи 

зависимостта на стилa на семейно възпитание, социалния 

статус на детето и неговата самооценка. Очакванията за 

извеждането на статистически значима корелация между 

проучваните феномени не се оправдаха, но могат да се 

откроят някои зависимости в следните изводи: 

1. Проучването извежда положителна тенденция в 

семейното възпитание на изследваните деца – 57% от тях се 

отглеждат в семейства с демократичен стил на възпитание, т.е. 

характеризира се с лична отговорност на родителите, 

поощряване инициативността на децата. 

2. Резултати разкриват, че има зависимост между 

стила на възпитание в семейството и самооценката. Децата, 

които по показателите „Добър“, „Умен“, „Послушен“ имат 

позитивна и висока самооценка, са отглеждани в семейства с 

демократични взаимоотношения. Тези деца имат формирано 

положително отношение към себе си, успяват критично да 

оценяват дейността си. 

3.  В групата се открои един лидер. Той и приетите 

деца са приоритетно от семейства с демократичен стил на 

възпитание. 
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От направените изводи можем да обобщим, че децата, 

живеещи при демократични детско-родителски 

взаимоотношения, имат положителен социален статус и 

адекватна самооценка. 

Демократичният стил оказва най-благоприятно влияние 

върху децата. Атмосферата на взаимно доверие, уважение и 

обич в семейството формира просоциално поведение и 

готовност за самостоятелен живот. Тези деца са адаптирани, 

уверени в себе си, имат развит самоконтрол и висока 

самооценка. Те са по-харесвани от връстниците си и по-лесно 

намират приятели. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев, М. Образование и общество. С., УИ „Св. 

Климент Охридски”, 1998. 

2. Атанасов, Ж. Семейно възпитание. – В: Теория на 

възпитанието, Висш педагог. институт „Неофит 

Рилски”. Благоевград, 1992. 

3. Бороздина, Л. В. Что такое самооценка. – В: 

Психологический журнал, бр. № 4, 1992. 

4. Бъчева, С. Семейство и възпитание. – В: Теория 

на възпитанието. София: Аскони, 1994. 

5. Взаимоотношенията в семейството и тяхното 

влияние върху детето. 01.06.2014 г. 

(http://pravoslavie.domainbg.com/ps/2003/2/semejstv

o.html) 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           293



6. Владимирова, С. Семейството като социализиращ 

фактор. – В: Образование, 2013, № 2, 21 – 31. 

7. Димитрова, Н. Фактори, влияещи върху 

самооценката на детето в предучилищна възраст. 

15.04.2014 г. (http://www.referati.org/faktori-

vliqeshti-vyrhu-samoocenkata-na-deteto-v-

preduchilishtna-vyzrast/53620/ref). 

8. Захаров, А. В. Психология формирования 

самооценки. Минск, 1993. 

9. Иванов, И. Семейно възпитание. Шумен: Аксиос, 

1998. 

10. Костова, П. Семейно възпитание. Велико 

Търново: Абагар, 1997. 

11. Лисина, М. И. Общение, личность и психика 

ребенка. М., 2001. 

12. Николов, П. и др. Педагогическа психология. 

София: Веда Словена – ЖГ, 1998. 

13. Пенев, Р. Систематика и типология на семейното 

възпитание в детството. София: Веда-Славена – 

ЖГ, 2006. 

14. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. 

СПб., 1999. 

15. Спасовска, Л. Семейството. Социологически 

очерк. София: Партиздат, 1980. 

16. Стаматов, Р. Детска психология. Пловдив: 

Хермес, 2000. 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           294



17. Станчева, В. Семейното възпитание. Стара 

Загора: АБ, 2009.  

18. Чеснокова, И. И. Проблема самосознания в 

психологии. М., 1977. 

19. Шкуричева Н. Лесенка самооценки. 18.04.2014 г. 

(http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=20090

0408). 

 

Рецензент: доц. д-р Виолета Кърцелянска-Станчева  

 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           295



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НАСЕЛЕНО МЯСТО 

 

Габриела Бистрева, Здравка Стоянова 

Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора  

специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” 

 

RESEARCH ON THE FAMILY RELATIONSHIPS 

DEPENDING ON THE TYPE OF SETTLEMENT 
 

Gabriela Bistreva, Zdravka Stoyanova 

Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora  
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Abstract: The article presents the results of the relationships 

“children-parents”, their reflection in assessment of parents' and children's 

drawings. Tested by drawing are 52 children – 31 from Stara Zagora, 5 from 

Nikolaevo, 16 from Enina. They ranged in age from 5 to 7 years. Tested by 

questionnaire are 52 parents – 31 from Stara Zagora, 5 from Nikolaevo, 16 

from Enina. 

The overall results of questionnaire show that the percentage of 

parents who fall into the most favorable type of family is large – 92 percent.  

The summary results of the children's drawings show that the majority 

of children are happy in their family. Anxiety in some of the children showed 

for a moment, and was not their permanent emotional state. 
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Въведение 

Промените в съвременното общество поставят много въпроси за 

ролята на семейството за израстването на децата и в частност – 

отражението на взаимоотношенията между родители – деца за развитието 

на Аз-а, за самоизявата им. 

Децата са не само обект за грижи и възпитание, но те са активен 

субект в семейната структура, в семейните взаимоотношения. Те не само 

получават въздействия, но същевременно и упражняват известно влияние 

върху околните както пряко, така и косвено.  

Самият факт, че родителите създават децата, че са възрастни, 

развити хора, а децата са все още в процес на развитие, определя до 

голяма степен особеностите на взаимоотношенията между тях. 

Родителите са ръководители, които имат известни права по отношение на 

децата, но същевременно те имат и големи отговорности към тях. Децата 

от своя страна имат нужда от закрилата, от грижите и ръководството на 

своите родители. Това са взаимно допълващите се условия в семейството, 

при които се установяват взаимоотношенията между родители и деца.  

Главното условиe за здрави взаимоотношения между родителите и 

децата е да се създава и поддържа благоприятен психически климат в 

семейството. Всяко нарушение на този климат, като например скандалите 

в семейството, грубите отношения между родителите, тяхното 

противопоставяне, отчуждаване и разделяне, дава нежелани отражения 

върху децата. Тези аномалии действат по-силно върху чувствителната 
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детска психика, отколкото словесните напътствия от страна на 

родителите.  

 

Теоретични основи на проблема 

В педагогическата и психологическата литература семейното 

възпитание се разглежда като важна част от възпитанието на човека. То е 

уникално и неповторимо за личността. То е процес на взаимодействие 

между родителите и детето, ориентиран към взаимен обмен на 

индивидуално-личностни културни ориентации, позиции и модели на 

поведение (Пенев 2006; Пирьов 1993 и др.). 

Семейното възпитание има голям времеви диапазон на влияние. 

Продължава през целия съзнателен живот на човека и се проявява по 

всяко едно време.  

В семейството се реализират семейни взаимоотношения. Те оказват 

съществено влияние върху социалния статус на децата в групата, 

детерминиращ социализацията им.  

Социализацията е процес, който започва от самото раждане на 

човека, има непрекъснат характер и се разбира като цялостно формиране 

на личността чрез усвояване на система от знания, ценности и норми от 

децата.  

Социализирането на децата и изграждането на умения за живот в 

общност с други хора е един от ключовите аспекти за неговото личностно, 

социално и емоционално развитие. 

Този процес се определя преди всичко от характера на 

въздействията на обществото върху детската личност. 

Семейството е микрофактор за първичната социализация на децата. 

Ролята на родителите може да бъде сведена до следното: 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           298

http://www.namama.bg/category-lichnostno-socialno-i-emocionalno-razvitie/42
http://www.namama.bg/category-lichnostno-socialno-i-emocionalno-razvitie/42


o родителите са първото социално обкръжение на личността. 

Тяхната роля е толкова голяма и толкова специфична, че не 

може да се изпълнява от никоя друга социална институция; 

o родителите полагат основите на личността, а те в голяма 

степен определят нейния по-нататъшен облик; 

o през родителите се пречупва влиянието на другите социални 

фактори като училище, общество, средства за масова 

информация; 

o родителите изграждат първата представа за бъдещето 

собствено семейство (цит. по: Кърцелянска-Станчева 2009). 

Важен мезофактор за социализацията и възпитанието на децата е 

типът населено място. До каква степен населеното място оказва влияние 

върху социализацията на детето се приема за спорен въпрос, тъй като 

другите основни фактори за социализация на детето освен семейството са 

детските градини, масмедиите и пр. Типът селище оказва влияние върху 

тях, така че би следвало да оказва и пряко влияние върху социализацията 

на децата. Доколко взаимоотношенията деца – родители оказват 

съществено влияние и дали се обособяват типични за населеното място 

различия, е проблем интерпретиращ социологически, педагогически и 

психологически аспекти в изграждането на детската личност. 

Влиянието на микрофактора семейство и мезофактора тип 

населено място върху детското самочувствие провокира 

изследователската ни дейност. 

 

Концептуална рамка на изследването 

За проучване наличието на зависимост между семейните 

взаимоотношения и отражението им върху социалния статус на детето в 
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зависимост от типа селище се провежда изследване на деца и техните 

родители. 

Цел: Да се проучи наличието на зависимост между семейните 

взаимоотношения и отражението им върху социалния статус на детето в 

групата като детерминиращ процеса на социализацията му без значение от 

типа на населеното място – областен град, община и село. 

Задачи на изследването: 

1. Изследване стила на семейното възпитание. 

2. Проучване социалния статус на детето в групата. 

3. Сравнителен анализ на особеностите в изследваните 

феномени при деца от различен тип селища.  

Обект на изследването са детско-родителските взаимоотношения и 

отражението им върху социализацията на 5 – 7-годишни деца.  

Предмет на изследването са връзката и особеностите на 

родителката позиция и самочувствието на детето, преднамерено в 

социалния му статус.  

Контингент на изследването: участват 52 деца на възраст между 5 

– 7 години от различни по своя характер селища – областен град (гр. Стара 

Загора), община (гр. Николаево) и село (с. Енина, общ. Казанлък):  

 31 деца от гр. Стара Загора – 23 момичета и 8 момчета; 

 5 деца от гр. Николаево – 3 момичета и 2 момчета; 

 16 деца от с. Енина – 7 момичета и 9 момчета. 

Диагностични методи: анкетна карта с родители (включва 11 

въпроса); детска рисунка на тема „Моето семейство”. 

Целта на анкетата е да се установи стилът на семейно възпитание 

според разбиранията на родителите в трите населени места. 
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Целта на детската рисунка е да покаже по какъв начин детско-

родителските взаимоотношения се представят от детето и се отразяват 

върху самочувствието и социализацията му. 

Критерии и показатели: 

Взаимоотношения в семейството: 

- предпочитания към членове от семейството; 

- респект; 

- подсистеми в семейството. 

Самочувствие на детето: 

- щастливо; 

- тревожно. 

Тип семейно възпитание: 

- родители,  равностойни на децата си; 

- родители приятели на децата си; 

- родители образец за децата си. 

 

Анализ на данните от изследването 

Резултати от анкетите с родителите 

В анкетата родителите отговарят на 11 въпроса. Всеки отговор носи 

определен брой точки. За анализа на анкетата точките от въпросите се 

сумират. В зависимост от получения бал може да се определи позицията 

на родителя при взаимоотношенията му с детето. 

 при бал между 25 и 36 точки: родители, равностойни 

(либерални) с децата си; 

 при бал между 24 и 14 точки: родители приятели на децата 

си; 
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 при бал между 13 и 0 точки: родители (с демократични 

разбирания), т.е. образец за децата си. 

 

Анализът на данните от изследваните семейства в Стара Загора 

показват следното разпределение: 

• между 25 и 36 точки: родители, равностойни на децата си – 

няма родители, които да попадат в този тип семейство; 

• между 24 и 14 точки: родители приятели на децата си – 

двама анкетирани  родители попадат в този тип семейство. 

• между 13 и 0 точки: родители образец за децата си – те са 

най-голям брой: 29 родители попадат в този тип семейство. 

 

Фигура 1. Резултати от изследването в гр. Стара Загора 

Резултати - гр. Стара Загора
6%

94%

родители-приятели
на децата си

родители, образец
за децата си

 
Деветдесет и четири процента (94%) от анкетираните родители в 

гр. Стара Загора попадат в типа семейство „родители, образец за децата 

си”. Шест процента (6%) от анкетираните попадат в типа семейство 

„родители приятели на децата си”. Няма родители, които да попадат в 

типа семейство „родители, равностойни на децата си”. 

Заключение за родителите в град Стара Загора – големият процент 

родители, които попадат в първия тип семейство – родители образец за 
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децата си, са една съществена част от родителите  в гр. Стара Загора, 

смятащи себе си за модел, който децата могат да възприемат. Те са на 

мнение, че тяхното поведение спрямо постъпките и делата на децата им е 

в съответствие с индивидуалните възможности и потребности на децата.  

Процентът на родителите приятели на децата си не е голям. Тези 

родители претворяват приятелски взаимоотношения със своите деца, но 

това не е достатъчно. Тяхната роля на наставник не би трябвало да се 

пренебрегва, тъй като децата имат нужда и от напътствия. 

 

Анализът на данните от изследваните семейства в гр. Николаево 

показват следното разпределение: 

• между 25 и 36 точки: родители, равностойни на децата си – 

няма родители, които да попадат в този тип семейство. 

• между 24 и 14 точки: родители приятели на децата си – 1 

родител попада в този тип семейство. 

• между 13 и 0 точки: родители образец за децата си – 4-ма 

родители попадат в този тип семейство. 

 

Фигура 2. Резултати от изследването в гр. Николаево 
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Осемдесет процента (80%) от анкетираните родители в гр. 

Николаево попадат в типа семейство „родители, образец за децата си”. 

Двадесет процента (20%) от анкетираните попадат в типа семейство 

„родители приятели на децата си”. Няма родители, които да попадат в 

типа семейство „родители, равностойни на децата си”. 

Заключение за родителите от град Николаево – броят на 

анкетираните родители дават точна представа за типа семейни 

взаимоотношения, които родителите претворяват със своите деца. Голям е 

процентът на родителите, попадащи в типа семейство „родители образец 

за децата си”. Родителите в гр. Николаево смятат себе си за 

добронамерени, отговорни, намерили златната среда между родители и 

приятели на децата си. В семейните взаимоотношения те се съобразяват с 

потребностите на децата и ги удовлетворяват, но съобразно с техните 

родителски правила и норми. Родителите в гр. Николаево не са 

прекрачили границата на родител на децата си, което си проличава и от 

процента на родителите, приятели на децата си – 20%.  

Оказва се, че типът населено място не показва различие в 

разбиранията на съвременните родители за типа семейни 

взаимоотношения.  

 

Анализът на данните от изследваните семейства в с. Енина показват 

следното разпределение: 

• между 25 и 36 точки: родители, равностойни на децата си – 

няма родители, които да попадат в този тип семейство; 

• между 24 и 14 точки: родители приятели на децата си – 1 

родител попада в този тип семейство; 
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• между 13 и 0 точки: родители образец за децата си – 4-ма 

родители попадат в този тип семейство. 

 

Фигура 3. Резултати от изследването в с. Енина 

 
 

Деветдесет и четири процента (94%) от анкетираните родители в 

гр. Стара Загора попадат в типа семейство „родители образец за децата 

си”. Шест процента (6%) от анкетираните попадат в типа семейство 

„родители приятели на децата си”. Няма родители, които да попадат в 

типа семейство „родители, равностойни на децата си”. 

Заключение за родителите от с. Енина – родителите, които считат 

себе си за образец за децата си, са 94%. Оказва се, че процентът на 

родителите, попадащи в този тип семейство, е един и същ в селото и в 

областния град. Родителите в с. Енина смятат себе си за отговорни 

възрастни, мислещи за благото и развитието на своите деца. Правилата и 

свободите, които са възпитали в децата си, са съобразени не само с 

личността на малкия възрастен, но и родителското им мнение. Именно 

поради този факт голям е процентът на родителите в с. Енина, които 

считат себе се за образец на семейни взаимоотношения. 
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Обобщени резултати от гр. Стара Загора, гр. Николаево и с. Енина 

– анкетирани са общо 52 родители: 

• между 25 и 36 точки: родители, равностойни на децата си  – 

няма родители, които да попадат в този тип семейство; 

• между 24 и 14 точки: родители приятели на децата си – 4-ма 

родители попадат в този тип семейство; 

• между 13 и 0 точки: родители образец за децата си – 48 

родители попадат в този тип семейство. 

 

 

Фигура 4. Обобщени резултати от изследването в трите населени 

места 

 
 

Извод от анкетирането. Деветдесет и два процента (92%) от 

всички анкетирани родители от трите населени места попадат в най-

благоприятния тип семейство – родители образец за децата си, т.е. 

демократичен стил взаимоотношения. Тези родители знаят как да изградят 

взаимоотношенията си със своите деца и да намерят златната среда между 
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родител и приятел. Те отчаяно се опитват да разберат и преценят вечно 

променящите се искания и настроения на децата си и понякога дори се 

поддават на съблазънта им и отстъпват. В това няма нищо лошо стига да 

бъдат достатъчно разумни и пресметливи, за да изградят отношенията си с 

децата според техните условия.  

В този тип семейство попадат родители, които са уважавани и 

обичани от своите деца, защото зачитат потребностите на малкия 

възрастен, съобразяват се с техните индивидуално-личностни 

способности. Децата, израснали в такъв тип семейство, се социализират 

много лесно и намират своето място в обществото на един по-късен етап 

от техния живот. 

Осем процента (8%) от анкетираните родители попадат в типа 

семейство „родители приятели на децата си”. В това няма нищо лошо, 

стига тези родители да не забравят и ролята си на наставник. Деца, 

живеещи в този тип семейство, растат в непослушание, обърканост и гняв, 

тъй като техните родители в един момент се отнасят с тях снизходително, 

а в следващ – наставнически. В крайна степен приятелството надделява, а 

това затруднява социализацията на децата поради нереалната представа за 

заобикалящото ги. 

Няма родители, които да попадат в типа семейство „родители, 

равностойни на децата си”. Този тип родители се държи с децата си по 

неподобаващ начин – за да бъдат приятели, родители се стараят да бъдат 

равностойни на децата си. Вследствие на това, както мислят психолозите, 

под скрита форма у децата се развива нервност. Да са само приятели, е 

недостатъчно. Децата се нуждаят от ръководство. Трябва да разберат, че с 

разликата във възрастта нищо не трябва да правят и е важно да се осъзнае, 

че именно родителят е призван да бъде опора за своите деца.  
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Анализ на детските рисунки на тема „Моето семейство” 

Тестирани чрез рисунка са 52 деца.  

В гр. Стара Загора са изследвани 31 деца. Особеностите в 

изображенията по поставените критерии и показатели могат да се 

представят по следния начин:  

 намален брой членове – 4 рисунки; 

 не е изобразен „художникът” – 2 рисунки; 

 количество на използваните цветове (над 5 цвята) – 12 

рисунки; 

 допълнителни детайли в рисунката (повече от два детайла) – 

19 рисунки; 

 допълнителни членове на семейството – 12 рисунки; 

 членовете на семейството: 

o разположение на членовете на семейството: 

- семейството е обединено (членовете на 

семейството са хванати за ръце, извършват 

обща дейност) – 23 рисунки;  

- семейството е разделено – 8 рисунки; 

o дрехи и украшение – 13 рисунки; 

o величината на фигурите (голяма разлика между 

височината на фигурите, детето е високо толкова, колкото 

неговите родители) – 14 рисунки. 

Извод. В по-голямата част от рисунките на децата изразяват 

хармония и разбирателство в семейните взаимоотношения. Децата са 

щастливи и се радват на родителска обич и подкрепа. Чувстват се приети 

и обичани.  
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В гр. Николаево изследваните 5 деца имат следните особености в 

изобразяването: 

 намален брой членове – 1 рисунка; 

 не е изобразен „художникът” – 0 рисунки; 

 количество на използваните цветове (над 5 цвята) – 4 

рисунки; 

 допълнителни детайли в рисунката (повече от два детайла) – 

5 рисунки; 

 допълнителни членове на семейството – 3 рисунки;  

 членовете на семейството: 

o разположение на членовете на семейството: 

- семейството е обединено (членовете на 

семейството са хванати за ръце, извършват 

обща дейност) –  4 рисунки;  

- семейството е разделено – 1 рисунка; 

o дрехи и украшение – 3 рисунки; 

o величината на фигурите (голяма разлика между 

височината на фигурите, детето е високо толкова, 

колкото неговите родители) – 4 рисунки. 

Извод. Изследваните чрез рисунка деца представят семействата си, 

като едно е нарисувало само себе си без членове от своето семейство. 

Само при него се очертава неблагополучие във взаимоотношенията, което 

е свързано с наличието на емоционален проблем в семейството. 

Самочувствието на детето е силно изявено, афишира себе си. 
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В с. Енина са изследвани 16 деца. Особеностите в изобразяването 

са: 

 намален брой членове – 11 рисунки; 

 не е изобразен „художникът” – 2 рисунки; 

 количество на използваните цветове (над 5 цвята) – 10 

рисунки; 

 допълнителни детайли в рисунката (повече от 2 детайла) – 

15 рисунки; 

 допълнителни членове на семейството –  1 рисунка.  

 членовете на семейството: 

o разположение на членовете на семейството: 

- семейството е обединено (членовете на 

семейството са хванати за ръце, извършват 

обща дейност) –  11 рисунки;  

- семейството е разделено –  5 рисунки; 

o дрехи и украшение –  8 рисунки; 

o величината на фигурите (голяма разлика между 

височината на фигурите, детето е високо толкова, 

колкото неговите родители) –  4 рисунки. 

Извод. Две от децата са нарисували само себе си без членове от 

своето семейство, което показва дисхармония във взаимоотношенията. 

Причина е емоционалният проблем, който съществува в семейството.  

 

Фигура 5. Анализ според критериите 
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По критерия „Самочувствие на детето в семейството” може да се 

направи следното обобщение: Осемдесет и един процента (81%) от децата 

са щастливи в своите семейства. Позоваването е въз основа на факта, че в 

семействата си те намират закрила, обич и разбирателство. Техните 

родители се съобразяват с индивидуално-личностните им потребности и 

ги удовлетворяват. Децата живеят в приятелска и всеотдайна атмосфера. 

От своя страна родителите са балансирали между приятели и наставници 

на своите деца. Това оказва съществено влияние върху социалния статус 

на децата в групата, детерминиращ социализацията им. 

Деветнадесет процента (19%) от децата са тревожни в своите 

семейства. Считаме, че това тяхно състояние се определя от временна 

дисхармония и дисбаланс с родителите. Допускаме, че тревожността е 

вследствие и от моментно неразбирателство между родители и деца, което 

определя и наличието на емоционален проблем у малките възрастни. 

 

Изводи 

1. Анкетите показват, че родителите са достатъчно разумни и знаят 

как да изградят взаимовръзка в своите семейства, която да е 
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съобразена с индивидуално-личностните потребности на децата, 

както и с правилата и нормите на родителите. 

2. Анализът на анкетите и детските рисунки показват, че типът на 

населеното място е без значение при изграждането на 

взаимоотношенията родители – деца, т.е. географското 

разположение и икономическата обстановка не са фактори, 

отразяващи се на взаимоотношенията в семейството в различни 

типове населени места и произтичащите от тях отражения върху 

социализацията на децата и формирането на детската личност. 

3. Анализът на детската рисунка показва, че по-голяма част от децата 

са щастливи в своето семейство. Допускаме, че тревожността у 

някои от децата показва тяхното моментно, а не постоянно 

емоционално състояние. 

 

Заключение 

Взаимоотношенията в семейството са пръв образец на 

междуличностни отношения. Затова е много важно каква е връзката 

родител – деца, тъй като децата пренасят начина на общуване, който 

възприемат от своите родители в семейната среда, в житейските ситуации. 

Обръщаме се към читателите родители и бъдещи такива: 

Отнасяйте се с децата си като с цветя! Оставете ги да се развиват 

естествено. Само че вместо вода и тор им давайте много любов. И колкото 

повече търпение имате, толкова по-добре. Така ще ги накарате да се 

развиват. Защото децата са най-важните лица в семейството. Те имат 

силата, емоцията, потребността да ви правят щастливи! 
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Затова оставяме отговорността на вас да развиете положителните 

взаимоотношения с тях и да претворявате взаимодействия, носещи 

сигурност и удовлетвореност! 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кърцелянска-Станчева, В. Семейното възпитание (социални 

и психолого-педагогически аспекти). Стара Загора: АБ, 2009. 

2. Паркинсън, С. Н., Рустомжи, М. К., Паври, С. Децата – как 

да се отнасяме с тях. София: Народна просвета, 1988. 

3. Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание 

в детството. София: Веда Словена – ЖГ, 2006. 

4. Пирьов, Г. Децата и ние (актуални проблеми на детството). 

София: Веда Словена, 1993. 

5. Пирьов, Г. Децата и семейството (психолого-педагогически 

проблеми на семейството). София, 1993. 

 

Рецензент: доц. д-р Виолета Кърцелянска-Станчева  

 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           313



У К А З А Н И Я  З А  А В Т О Р И Т Е  
 

 

СТУДЕНТСКИЯТ АЛМАНАХ отразява постижения на студентите 

и докторантите на Педагогическия факултет при Тракийски университет 

от самостоятелна или съвместна с преподаватели научноизследователска 

и художественотворческа дейност. 

Изданието излиза един път годишно. 

Срок за представяне на материалите: 15 декември на текущата 

година 

Срок за рецензиране: 15 януари на следващата календарна година 

 

Окончателното решение за публикуването на 

представените ръкописи се взема от Редакционната колегия. 

 

Оформянето на ръкописа: 

 стандартна страница А 4 

 Microsoft Office Word (формат .doc/docx) 

 шрифт – Times New Roman 

 горно и долно поле – 2,5 см, ляво поле – 3 см, дясно поле – 

1,5 см 

 междуредово разстояние – 1,5 

 подравняване на текста – Justify 

 страниците да не се номерират. 

Препоръчителен обем на една статия – не повече от 27 000 знака  

 

Структуриране на текста 

1. На български език и на английски език се представят: 

– заглавие на статията (с главни букви, Bold, 12 pt) 
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– трите имена на автора/авторите (транслитерирани на латиница), 

специалност, курс, адрес на електронната поща (с малки букви, Italic, 12 

pt) 
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– таблици и графични изображения – да бъдат номерирани и 
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3.3. Литература 
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кирилица. 

 

Монография/сборник с редактор или съставител 

Фамилия, име на автора/редактора/съставителя (Italic). (точка) 

Заглавие на текста. (точка) Място на издаване: двоеточие(:) издателство, 

година на издаване. (точка) 

 

Периодични издания 

Автор(Italic). (точка) Заглавие на статията. (точка) – В: (двоеточие) 

периодично издание (Italic), година, номер, страница. (точка) 

 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           315



Източници от интернет (предпочита се Portable Document Format 

– PDF) 

Автор(Italic). (точка) Заглавие. (точка) [Дата на достъп]. (точка) 
Адрес за достъп 

 

 

Контакти 

Стара Загора 6000  

Тракийски университет, Педагогически факултет  

ул. „Армейска” № 9 

Научен отдел 

e-mail: koleva_nauka.pf@abv.bg 
 
 

Редакционна колегия  
 
 
 
 
 

Тракийски университет СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ - 2014 Педагогически фаултет

           316


	Volume 2, 2014, Number 2
	Съдържание, бр. 2
	1 Бастрева, Тянка
	2 Костадинов, Никола
	3 Лука-Макклиш, Нора
	4 Близнакова, Мирослава
	5 Ланджева, Надежда
	6 Симитева, Мария
	7 Георгиева, Николина
	8 Танева, Илияна
	9 Гочева, Димитрина
	10 Кузманова, Мария
	Критерии и показатели
	Фигура 1. Социален статус на децата (в %)
	Анализ на резултатите по втори критерий: „Игрови обединения”
	Самостоятелността, доброволността и самоорганизацията на децата разкриха игрова култура и умения за създаване на игрови обединения и разгръщане на процес на играене относително продължително време в обединението (групировката). За константност не може...
	При сюжетно-ролевата игра се очертаха диади, триади и голяма група. Забеляза се движение между групите, смяна на ролите и такива, които се отказаха по време на играта (вж. Таблица 1).

	11 Калинова, А. Теоретични основи
	12 Бистрева, Стоянова. Обучението по околен свят...
	13 Калинова, А. Сравнителен анализ
	14 Чобанова, Лиляна
	При слуховото възприемане на звучащата устна реч се обособяват две равнища: а) равнище, на което детето е способно да разпознава по-големите езикови единици (сричките) и елементите, които ги изграждат. Това са първата и последната консонантна фонема, ...
	1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва: Советская энциклопедия, 1969.
	2. Выготский, Л. С. Основы дефектологии. Москва, 1989.
	6. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. Москва: Высшая школа, 1975.
	9. Селиверстов, Ф. И. Понятийно-терминологический словарь логопеда (под ред. В. И. Селиверстова). Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. 400 с.
	11. Balińska, М.  Świadomość fonologiczna a opanowanie umiejętności czytania I pisania. [http://pldocs.org/docs/index-74101.html]
	13. [http://www.pedlib.ru/Books/3/0439/3_0439-139.shtml]


	15 Иванова, Гергана
	16 Овчарова, Вероника
	17 Бистрева, Стоянова. Изследване...
	Instructions



